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خيز تاالرشيشه اي 
براي ركورد 

100هزار واحدي
گروه بورس: سومين هفته کاري بورس تهران 
در م��رداد م��اه با روند معامالتي مثبت و توام با 
فاز احتياط و هيجان سپري شد؛ بطوريکه طي 
روزهاي کاري متوالي از ابتداي مرداد تاکنون، 
تغيي��ر کانال ش��اخص کل ب��ازار يکي پس از 
ديگ��ري، موج مثبتي را ب��ر فضاي بازار حاکم 
ساخته است. ارتفاع گرفتن شاخص کل بازار از 
74 هزار واحدي در آخرين روز کاري تيرماه به 

باالي 78 هزار واحدي در هفته منتهي...

وام دهی بانک ها درگير استمهال و تقسيط
وزیر اقتصاد رقم جدید بدهی های دولت را اعالم كرد تريبون

هفته انمه  اقتصادي
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شمـــاره 151  12صــفحه   1000 تومان

مدير گروه بانکداری اس��المی پژوهش��کده پولی و بانکی 
گفت: کاهش نرخ س��ود بانکی در ش��رايط رکود اقتصادی 
سياس��ت درس��تی است و به تحريک تقاضای ُخرد در بازار 
کم��ک و تامي��ن مالی را کم هزينه ت��ر مي کند. به گزارش 
اخبار بانک،کام��ران ن��دری درباره تاثي��رات مثبت و منفی 

کاهش نرخ سود بانکی بر بازارها با بيان اينکه...
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محس��ن رنان��ی ش��ش اليه رک��ود را برای اقتصاد کش��ور 
تش��خيص داده و اظهار مي کند که اين ش��ش اليه رکود 
متشکل از چهار اليه رکودی مربوط به وضعيت داخلی کشور 
و دو اليه رکودی متاثر از شرايط بين المللی است. به گزارش 
اخبار بانک،محسن رنانی که ديروز - ۱۹ مرداد ماه - در محل 
اتاق بازرگانی ايران در جمع اعضای اتاق سخن مي گفت، 

با اشاره به اينکه وضعيت رکودی حاکم بر...
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 ارز تک نرخی 
فساد آور نيست

بانک توسعه صادرات 
اوراق بهادار شركت ها 

را تضمين مي كند

iranian  banker  news  journal
رييس جمهور با اش��اره به اينکه هدف برجام گش��ايش فعاليت های 
اقتصادی بود گفت: اگر بنا اس��ت که پولی بين کش��ورها جابجا شود، 
باي��د از سيس��تم بانک��ی برای اين منظور اس��تفاده ک��رد. به گزارش 
اخبار بانک،حسن روحانی در نشست مشترک هيأت دولت و استانداران 
سراسر کشور، انتقاد سازنده، مفيد و دلسوزانه را حق و وظيفه همگانی 
دانست و افزود: انتقاد هيچ ايرادی ندارد و طبيعی است که همه جناح 
ها و احزاب در آس��تانه انتخابات فعال مي ش��وند. دکتر روحانی افزود: 
هدف اصلی اين بود که راه برای فعاليت اقتصادی گش��وده ش��ود و 
اگر بنا اس��ت که پول جابجا ش��ود مجبور نباش��يم از ش��يوه های قرن 
نوزده و هجده استفاده کنيم و بايد از سيستم بانکی برای اين منظور 
استفاده کرد که تا کنون بيش از 500 مورد رابطه کارگزاری با بانک 

های کشورهای خارجی ايجاد شده و بيش از 60 بانک با ايران رابطه 
کارگزاری برقرار کردند، ضمن اينکه مش��کل بيمه و کش��تيرانی نيز 
برطرف ش��ده اس��ت و اينها همه نمونه هايی از آثار و برکات برجام 
محس��وب مي ش��ود. رييس جمهوری خاطر نشان کرد: البته ممکن 
اس��ت در گوش��ه و کنار مش��کالتی نيز وجود داشته باشد که در حال 
حل و فصل شدن است و هر روز که سپری مي شود، يک گام بلند در 

راستای احقاق حقوق مردم برداشته مي شود.
دکتر روحانی افزود: آزادی تجارت، دسترسی به بانک ها، تسهيل رفت 
و آمد هوايی از جمله حقوق مردم اس��ت، اما متأس��فانه برخی اينگونه 
موارد را در محاسبات خود نمی گنجانند و برای اقداماتی که به منظور 

جلوگيری از اتالف وقت مردم انجام شده، ارزشی قايل نيستند.

بيش از 60 بانک با ایران رابطه كارگزاری دارند

مثبت و منفی تاثیر کاهش 
نرخ سود بر بازارها

۶ الیه رکود اقتصاد ایران

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
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 بانکداری 
مجازی توسعه 

می یابد

 پشتيباني 
از صنایع خرد و 

متوسط در اولویت 
شعب بانک دي

 نوسان 
در بازار آزاد ارز 

مقطعي است

 بانک مرکزي ميزان تس��هيالت پرداختي بانک ها در3 ماه 
نخس��ت س��ال ۱3۹5 به بخش هاي اقتصادي را ۹34 هزار 
ميليارد ريال برآورد کرد که در مقايسه با دوره مشابه سال 
قب��ل 286 ه��زار ميليارد ريال )معادل 44.۱ درصد( افزايش 

داشته است...

10
صنعت، پیشتاز دریافت 

سرمایه در گردش

كارشناسان بازار سرمایه 
پيش بيني كردند؛
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رييس پژوهشکده پولي و بانکي گفت: بانک مرکزي به تدريج در 
حال پياده سازي برنامه هاي ارزي است و از اين رو نوسان در بازار آزاد 
ارز مقطعي است. هرچند اين روزها بازار ارز شرايط آرامي را پشت سر 
مي گذارد و نوسان شديدي را تجربه نمي کند اما نرخ هر دالر آمريکا 
به بيش از 35 هزار ريال رسيده است. »علي ديواندري« درباره تاثير 
ورود بورس بازان به بخش ارز و نوسان در بازار آزاد بويژه دالر در 

گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا اعالم کرد: بانک مرکزي براي 
ارز برنامه مشخصي دارد که همان يکسان سازي نرخ ارز تا پايان 
سال است. اين کارشناس مسائل پولي و بانکي دسترسي مناسب 
به کانال هاي نقل و انتقال ارز را از برنامه هاي بانک مرکزي دانست 
و يادآوري کرد: بر همين مبنا هفته گذشته شاهد صدور مجوز ورود 
بانک ه��ا ب��ه عرص��ه خريد و فروش ارز در بازار بوديم. وي گفت: با 

توجه به حرکت آرامي که بانک مرکزي در زمينه ساماندهي بازار ارز 
آغاز کرده هرگونه فعاليت هاي حاشيه اي و نوسان، مقطعي است 
و بورس بازان نخواهند توانست سود زيادي از آن ببرند.به گزارش 
ايرنا، بانک مرکزي دهم مرداد دستورالعمل و ضوابط اجرايي خريد و 
فروش ارز به نرخ آزاد را به بانک هاي عامل ابالغ کرد که بر اساس 

آن ورود بانک ها به حوزه بازار آزاد ارز آزاد شد.

نوسان در بازار آزاد ارز، مقطعي است

پیام تبریک مدیرعامل بانک ها 
به مناسبت روزخبرنگار

دکترعل��ی صالح آب��ادی مديرعامل بانک 
توس��عه صادرات ايران به مناسبت هفدهم 
مردادماه در پيامی روز خبرنگار را به اهالی 
رس��انه تبريک گفت.دراين متن پيام آمده 
است تراوش انديشه و شراکت جويی برای 
نش��رايده واطالعات تازه،هنری است که 
صحن��ه گردان��ش خبرنگارانند و س��وگند 
خداون��د به قلم،بيانگر پاکی س��احت اين 
ابزارمقدس اس��ت که تنها و تنها شايس��ته 
حرکت درمسير اهداف خداپسندانه و نافع 
برای مردم می باشد.هادی اخالقی فيض 
آث��ار، مدي��ر عامل بانک ملت هم در پيامی 
فرا رسيدن هفدهم مرداد وروزخبرنگار را به 
تمامی صاحبان انديشه و قلم و تالشگران 
عرصه خبر تبريک گفت.در اين پيام آمده 
است:«عصر امروز در تسخير رسانه هاست 
و قدرت اصحاب رس��انه در خلق واقعيت 
ه��ای اجتماعی و اعتمادس��ازی نزد افکار 
عموم��ی بر هيچ کس پوش��يده نيس��ت. 
خبرن��گاران ب��ه حک��م وظيف��ه و اخالق، 
خواس��تها و نيازهای مردم را همچون آينه 
منعکس می سازند. سيد ضياء ايمانی مدير 
عام��ل بان��ک مهر اقتصاد نيزدر پيامی روز 
خبرن��گار را به تمامی تالش��گران عرصه 
اطالع رس��انی تبري��ک گفت.در متن اين 
پيام آمده اس��ت:هفدهم مرداد ماه يادمان 
شهادت مظلومانه محمود صارمی خبرنگار 
خبرگ��زاری جمه��وری اس��المی ،”روز 
خبرنگار” ناميده ش��د ت��ا يادآور مجاهدت 
های زنان و مردانی حقيقت طلب باشد که با 
هدف روايت حقيقت، بيرق بزرگ ” آگاهی 
بخشی” را بر دوش می کشند و خاضعانه و 
بی ادعا وجود خويش را چراغ راه می کنند.
همچنين مهن��دس آيت اللهی مديرعامل 
بان��ک کارآفري��ن، در پيامی فرا رس��يدن 
هفده��م م��رداد روز خبرن��گار را به تمامی 
فعاالن عرصه خبر و اطالع رسانی تبريک 
گفت.محمدابراهيم مقدم مديرعامل بانک 
تج��ارت ه��م طی پيامی روز خبرنگار را به 
اصحاب رسانه تبريک گفت .دکتر کورش 
پرويزيان مديرعامل بانک پارس��يان نيزبه 
مناس��بت روز خبرنگار با ارس��ال پيامی، از 
هم��کاری، همراهی و همدلی خبرنگاران 
رسانه های کشور و به خصوص خبرنگاران 
اقتصادی و بانکی در معرفی دستاوردها و 
عملکرد سيس��تم بانکی و بانک پارس��يان 
تقدير کرد. مدير عامل موسس��ه اعتباری 
ملل)عس��کريه( هم ۱7 مرداد روز شهادت 
خبرنگار واالمقام ش��هيد محمود صارمی 
و روز بزرگداش��ت مقام خبرنگار را تبريگ 
گفت.همچنين دکتر مرتضی ش��هيدزاده 
رئي��س هي��ات مدي��ره و مديرعامل بانک 
کش��اورزی، ب��ه مناس��بت و ميمن��ت روز 
خبرن��گار ب��ه مديريت ه��ای اين بانک در 
سطح کشور دستور داد  چنانچه در سنوات 
اخير ش��کايتی از طرف بانک کش��اورزی 
عليه رس��انه ها طرح ش��ده است نسبت به 
بازپ��س گي��ری آن اقدام کنند.محمد علی 
س��همانی مدير عامل بانک رفاه کارگران 
هم در پيامی روز خبرنگار را به پيام آوران 
رس��انه تبريک گفت.در پي��ام مدير عامل 
بانک رفاه کارگران آمده است: خبرنگاران 
ب��ه عنوان وجدان بي��دار و ديدگان جامعه 
در عص��ر حاض��ر و در دنيای پيچيده امروز 
که در س��يطره فناوری های ارتباطی قرار 
گرفته است ، نقش بسيار مهمی در انعکاس 
حقايق ، آگاهی دادن افکار عمومی و ارتقاء 
س��طح دانش و معلومات مردم داش��ته و با 
ديده بانی و ش��فاف سازی هايی که انجام 
م��ی دهن��د به افزايش اعتم��اد و پويايی و 
نش��اط در جامعه کمک ش��ايانی می کنند 
.همچنين س��اير مديران عامل موسسات 
و بانک های کشور ضمن گراميداشت ياد 
شهيد صارمی روزخبرنگاررا به همه فعاالن 

رسانه ها تبريک گفتند.

اخبار

ناصر هماپور گفت: سيس��تم بانکی در شرايط 
کنونی ت��وان مال��ی و توان ارائه خدمات بانکی 

به صورت کارآمد را ندارد.
ناصر هماپور در گفت وگو با ايلنا در مورد تاثير 
برجام بر ارتباطات بانکی و بيمه ای کش��ور در 
س��طح بين المللی اظهار داش��ت: تالش هايی 
که تاکنون در شبکه بانکی کشور در خصوص 
بانکداری بين المللی انجام ش��ده بس��يار حائز 
اهمي��ت اس��ت و تا زمانی که اي��ن ارتباطات 
تقويت نشوند اقتصاد کشور رو به جلو حرکت 
نخواه��د ک��رد. وی تصريح کرد: اين موضوع 
حائز اهميت است که سيستم بانکی در شرايط 
کنون��ی ت��وان مالی و نيز توان ارائه خدمات به 
صورت کارآمد  را ندارد. وی با بيان اينکه ارتباط 
بانک ها با ش��بکه بانکی دنيا و بازار س��رمايه 
در توس��عه اقتصادی کشور ضروری ترين کار 
برای توسعه اقتصادی کشور است، خاطرنشان 
ک��رد: خوش��بختانه اقدامات صورت گرفته در 
اين راستا بسيار مهم بوده اند.هماپور ادامه داد: 
توس��عه اقتصادی بدون س��رمايه امکان پذير 
نيس��ت و امری محال اس��ت. وی افزود: عدم 
س��رمايه گذاری خارجی به دليل عدم تقويت 

شبکه بانکی است و تا زمانی که با شبکه بانکی 
و سرمايه ای بين المللی ارتباط پيدا نکنيم، نقل 
و انتقال سرمايه امکان پذير نخواهد بود. مشاور 

پژوهش��کده پولی و بانکی تصريح کرد: قطعا 
هيچ کس بعد از برجام به جز تقويت ارتباطات 
بانکی نبايد به موضوع ديگری بها دهد.  هماپور 

افزود: به عنوان مثال در زمينه هواپيماهايی که 
قصد خريداری آن وجود دارد تا زمانی که تامين 
مالی صورت نگيرد نمی توان کاری از پيش برد. 

تا زمانی که شبکه بانکی کشور تقويت نشود و 
ارتباطات آن گسترش نيابد و اين کوشش ها به 
سرانجام نرسند نه از  هواپيماها خبری خواهد 
بود نه از واردات ماش��ين آالت صنعتی. وی با 
بيان اينکه همه بايد به کمک سيس��تم بانکی 
کشور بيايند، گفت: کوشش های صورت گرفته 
مهم بوده و بايد از آن قدردانی شود.هماپور ادامه 
داد: هم اکنون منابع مالی در سيس��تم بانکی 
محدود است و سرمايه کافی در سيستم  مالی 
و بانکی کشور وجود ندارد. مقدار زيادی از منابع 
قفل ش��ده و همين موضوع باعث مي ش��ود تا 
دس��تورات دولتی در بانک ها اجرا نش��ود. وی 
ب��ا بي��ان اينکه بانک ها ت��وان بر طرف کردن 
نيازهای کشور را ندارند، گفت: بدهی دولت به 
بانک ها و بدهی های معوق بخش  غير بانکی 
به بانک ها باعث اين چالش بانکی شده است. 
وی در خاتم��ه گف��ت: مهم تري��ن اقدام دولت 
آق��ای روحانی پس از برجام تقويت ارتباطات 
بين المللی بوده و از هيچ کوشش��ی هم در اين 
زمينه فروگذار نکرده اند و پيروزی های بزرگی 
بدس��ت آورده اند که بايد ش��ناخته شده و از آن 

قدردانی شود.

ناتوانی شبکه بانکی موجب عدم جذب سرمایه  می شود

تعداد تس��هيالت پرداخت شده توسط پست بانک ايران در 
راستاي کمک به توليد، اشتغال زائي و رونق اقتصادي کشور 
طي چهارماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال 
قبل حدود 43درصد رش��د داش��ته است. به گزارش روابط 
عمومي پست بانک ايران: داود قزلباش مديرامور اعتباري 
و س��رمايه گذاري اين بانک در جلس��ه معارفه سرپرس��ت 
معاون��ت نظ��ارت بر طرح ه��ا اداره کل نظارت، پيگيري و 
وص��ول مطالب��ات ضمن اعالم خب��ر فوق گفت: طي  اين 
مدت ميزان تسهيالت پرداختي نيز حدود ۱6۹درصد رشد 
داش��ته  اس��ت که نش��ان از عملکرد فعاليت هاي اعتباري 
پس��ت بانک ايران در اين راس��تا مي باشد. قزلباش تصريح 
کرد: با توجه به عامليت بانکي حوزه هاي IT و ICT کشور 
و پرداخت تسهيالت به فعاالن اين حوزه و ايفاي تعهدات 
آن��ان جه��ت اجراي طرح ها و پروژه ه��ا ملي، منطقه اي و 
استاني، صدور انواع ضمانت نامه ها براي آنها طي چهارماه 
اول س��ال  جاري نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل بيش از 
363 درصد رش��د داش��ته که بيانگر توجه پست بانک ايران 
به توسعه زيرساخت هاي فناوري اطالعات و فعاليت هاي 

دانش بنيان است.
مدير امور اعتباري و س��رمايه گذاري در ادامه با اش��اره به 
برنامه هاي اقتصادي دولت و سياست هاي بانک مرکزي با 
هدف کمک به توليد و رونق اقتصادي کشور اظهارداشت: 
 ICT و IT اعطاي تسهيالت به فعاالن اقتصادي حوزه هاي
کش��ور و همچنين اعطاي تس��هيالت در قالب طرح هاي 
ارزي و ريالي از محل صندوق توسعه ملي در سه ماهه اول 

سال جاري با رشد چشمگيري مواجه بوده است. 
وي تصري��ح کرد: اس��اس فعاليت هاي ح��وزه اعتباري و 
س��رمايه گذاري، برنامه محور بودن است و اين حوزه طبق 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته ؛ کاهش مطالبات، مشارکت 
در طرح هاي کوچک و متوسط و جذب شرکت هاي فعال در 
حوزه IT و ICT را مدنظر قرار دارد.قزلباش افزود: ماهيت 
کار در بخش وصول مطالبات بسيار پيچيده است از اينرو 
بايستي بسيار حرفه اي رفتار کنيم تا بتوانيم به هدف تعيين 
ش��ده يعني کاهش مطالبات به کمتر از 7 درصد برس��يم. 
البته در س��ه ماهه اول س��ال جاري با پيگير ي هاي مناسب 
توانستيم 3 درصد از ميزان مطالبات بانک را کاهش دهيم.

وي درپايان ضمن تأکيد بر پيگيري و بررسي پرونده هاي 
مع��وق س��نوات گذش��ته و کنترل ش��اخص مطالبات به 
تسهيالت اظهارداشت: پيگيري جدي پرونده هاي معوق 
و توانمندس��ازي کارشناسان اعتباري از چالش هائي است 
که بايد فرهنگ سازي مناسب در اين خصوص انجام داده 
ت��ا بتواني��م ميزان معوقات را به حداقل ممکن برس��انيم.

همچنين در پايان اين نشست ابالغ انتصاب شهنام زنديه 
به  س��مت سرپرس��ت معاونت نظارت بر طرح ها اداره کل 

نظارت، پيگيري و وصول مطالبات به وي اعطاء شد.
گفتني اس��ت: طي ابالغ هاي جداگانه اي از س��وي دکتر 
فرح��ي مديرعام��ل اي��ن بانک؛ س��يدرمضان جعفري به 
س��مت سرپرس��ت مديريت شعب اس��تان گلستان، ساالر 
ش��اهدي زاده به س��مت سرپرس��ت مديريت شعب استان 
هرمزگان، محمود کريم پور به س��مت سرپرست مديريت 
ش��عب استان خراسان شمالي، حميدرضا احمدپورشهري 
به سمت سرپرست مديريت شعب استان خراسان جنوبي، 
حميد محمدي مقدم نيز به س��مت معاون مديريت ش��عب 
اس��تان گلس��تان و محس��ن قلي پور به س��مت سرپرست 

معاونت اداره کل مبارزه با پولشوئي منصوب شدند.

:صنايع استان يزد  در س�ه ماه نخس�ت س�ال ���1395
368ميلي�ارد ري�ال از بان�ک صنعت و معدن تس�هيالت 

دريافت کردند
طرح هاي صنعتي کوچک، متوس��ط و بزرگ اس��تان يزد 
در س��ه ماهه اول امس��ال مبلغي حدود 368ميليارد ريال 
تس��هيالت از بان��ک صنع��ت و معدن درياف��ت کردند.به 
گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني بانک صنعت و معدن اين 
ميزان تسهيالت به ۱6 طرح بزرگ و 24 طرح کوچک و 
متوسط استان يادشده پرداخت گرديد.سهم صنايع بزرگ 
اس��تان يزد از تس��هيالت اعطايي بانک صنعت و معدن در 
بهار امس��ال ۱72ميليارد ريال و س��هم صنايع کوچک و 
متوس��ط ۱۹6 ميليارد ريال بوده اس��ت.گفتني است بانک 
صنعت و معدن در س��ه ماه نخس��ت امس��ال در مجموع 
۱۱ه��زار ميليارد ريال تس��هيالت ب��ه 538 طرح صنعتي 
کوچک، متوس��ط وبزرگ در اس��تان هاي مختلف کش��ور 

پرداخته است.

تعداد تسهيالت پست بانک ایران در سه ماهه اول امسال 43 درصد رشد داشته است

مع��اون اول رئيس جمهور در بخش��نامه ای به 
کليه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، 
نهاده��ای انقالب اس��المی و اس��تانداری ها، 
دس��تورات جدي��دی برای برخورد با مفاس��د 

اقتصادی صادر کرد.
به گزارش اخبار بانک، اين بخش��نامه به ش��رح 

زير است:
بخش��نامه به کليه وزارتخانه ها، س��ازمان ها، 
موسس��ات دولتی، نهادهای انقالب اس��المی 

و استانداری ها
۱- در اج��رای م��واد )۱3( و )۱5( قانون ارتقای 
س��المت نظام اداری و مقابله با فس��اد مصوب 

۱3۹0 و بند )6( ماده )2( و مواد )4( و )5( آيين 
نام��ه پيش��گيری و مقابله نظ��ام مند و پايدار با 
مفاسد اقتصادی در قوه مجريه موضوع تصويب 
نام��ه ش��ماره ۱۹2087/ ت 50328 ه� مورخ 
28/۱/۱3۹2 کليه دستگاه های اجرايی موظفند 
ضمن همکاری با دستگاه های نظارتی مسئول 
در کلي��ه مراحل پيگيری پرونده های تخلف و 
فساد درون دستگاه مربوط، اقدامات الزم را به 
منظ��ور پيگيری حقوقی و قضايی پرونده های 
مذکور در محاکم دادگستری به عمل آورده و 
نتيجه را از طريق سامانه رصد و نظارت )موضوع 
ماده 4( آيين نامه ياد شده منعکس نمايند. در 

غير اين صورت مشمول مجازات های مقرر در 
قانون می شوند.

2- مس��ئوليت اجرايی اين بخش��نامه برعهده 
روسای دستگاه های اجرايی و نظارت بر حسن 
اجرای آن مش��ترکا برعهده وزارت اطالعات 
و دبيرخانه س��تاد هماهنگی مبارزه با مفاس��د 

اقتصادی می باشد.
3- دبيرخانه س��تاد ياد ش��ده موظف اس��ت با 
هم��کاری وزارت اطالع��ات گزارش اقدامات 
موضوع اين بخش��نامه را هر ش��ش ماه يکبار 
از دس��تگاه های اجرايی ذی ربط اخذ و به دفتر 

معاون اول رئيس جمهور اراسل نمايد.

اين بخش��نامه را اس��حاق جهانگي��ری در ۱6 
مردادماه سال جاری برای اجرا ابالغ کرده است. 
گفتنی است، بنده 6 ماده 2 آيين نامه پيشگيری 
و مقابله نظام مند و پايدار با مفاسد اقتصادی در 
قوه مجريه تصريح دارد: پيگيری انجام اقدامات 
قانونی و قضايی پرونده های مفاس��د اقتصادی 
توس��ط حوزه حقوقی دستگاه مربوط تا حصول 
نتيجه نهايی. همچنين در مواد )4( و )5( آيين 
نامه پيشگيری و مقابله نظام مند و پايدار با مفاسد 

اقتصادی در قوه مجريه آمده است:
ماده4� کميته پيگيری موظف است ظرف يک 
ماه پس از ابالغ اين آئين نامه، الگوی گزارش 

ده��ی و س��امانه رص��د و نظارت ب��ر اقدامات 
دس��تگاه های اجرايی موضوع اين آئين نامه را 
تهيه نمايد. مدير سامانه موظف است گزارش 
عملکرد دستگاه های اجرايی را عالوه بر ارايه 
به باالترين مقام آن دس��تگاه، در اولين جلس��ه 

دولت در هر دو ماه گزارش نمايد.
ماده5 � کارگروه هر دستگاه موظف است ضمن 
ارجاع پرونده های مفاس��د اقتصادی به مرجع 
ذی ص��الح اع��م از انتظام��ی، اداری و قضايی 
نسبت به پيگيری موضوع اقدام و سه ماه يکبار 
گزارش پيشرفت هر پرونده را از طريق سامانه 

به کميته پيگيری ارسال نمايد.

دستور جهانگيری برای برخورد با مفاسد

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



3 شنبه23مرداد ماه 1395 شماره151

w
w

w
.T

e
ja

r
a

t
o

n
li

n
e

.i
r

سرپرس��ت بانک دي با بيان اينکه روس��اي ش��عب بايد توجه به 
مقوله اقتصاد مقاومتي را در اولويت قرار دهند بر پرداخت فعاالنه 
تس��هيالت به ويژه در حوزه پش��تيباني از صنايع خرد و متوس��ط 
تاکيد کرد.به گزارش اداره کل روابط عمومي بانک دي علي رضا 
عاطفي فر در ديدار با روساي شعب استان تهران ضمن بررسي 
عملکرد ش��عب در چهار ماه گذش��ته اظهار کرد: روس��اي شعب 

بايد با جديت مش��کالت مردم را پيگيري کنند، اکنون ش��عب 
مجوز پرداخت وام هاي خرد را دارند، اين وام ها مشکل بسياري 
از مردم را حل مي کنند، مش��تريان ما به اين وام ها نياز دارند و 
بايد در پرداخت آنها تس��ريع شود.سرپرس��ت بانک دي يکي از 
وظايف اصلي روساي شعب را بازاريابي دانست و با بيان اينکه 
رييس شعبه نبايد منتظر مشتري باشد تاکيد کرد که رسالت و 

محوريت کار وي بازاريابي و انتخاب مش��تري است.عاطفي فر 
»خدمت به مردم« را در اولويت فعاليت هاي بانک دي دانست و 
با اشاره به تدوام فعاليت نيروهاي بازنشسته در بانک خاطرنشان 
کرد: ما در بانک دي مفتخر به همکاري با عزيزاني هستيم که 
س��اليان طوالني تجربه بانکداري دارند و اميدواريم بتوانيم از 

تجربيات آنها به نحو مطلوبي بهره ببريم.

پشتيباني از صنایع خرد و متوسط در اولویت شعب بانک دي

بانكداري

پرداخت سود سهامداران
 دو شركت بزرگ بورسي در 

شعب بانک صادرات
 س��ود س��هامداران دو شرکت بيمه کوثر و 
شهرسازي و خانه سازي باغميشه مربوط به 
سال مالي ۹4 از طريق شعب بانک صادرات 
اي��ران پرداخت مي گردد.به گزارش روابط 
عمومي بان��ک صادرات ايران،  براس��اس 
قرارداد منعقده بين اين بانک و شرکت هاي 
بيم��ه کوث��ر و شهرس��ازي و خانه س��ازي 
باغميش��ه، سود س��هامداران شرکت بيمه 
کوثر مربوط به پايان س��ال مالي اسفند ماه 
۹4 و سود سهام تعلق گرفته به سهامداران 
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه 
مربوط به پايان ش��هريور ماه ۹4 از طريق 
کليه شعب بانک صادرات ايران از روز چهار 
ش��نبه 20 مرداد ماه ش��روع شده است. در 
اين رابطه سهامداران حقيقي شرکت هاي 
يادش��ده مي توانند ب��ا ارائه مدارک هويتي 
نظير کارت ملي، شناس��نامه، برگه س��هام 
مربوطه به ش��عب اين بانک مراجعه و سود 
س��هام خود را دريافت نمايند و يا به س��اير 
حس��ابهاي خود انتقال دهند.براساس اين 
گزارش پرداخت س��ود طرح مذکور صرفًا 
توسط بانک صادرات ايران انجام پذيرفته و 
سهامداران مي توانند براي کسب اطالعات 
بيش��تر و رفع مش��کالت احتمالي با شماره 
تلف��ن: 88662660 امور س��هام ش��رکت 
بيم��ه کوثر و امور ش��رکت شهرس��ازي و 
خانه س��ازي باغميش��ه با شماره تلفن:2-

332۹3400 -04۱ تماس بگيرند.ش��ايان 
ذکر اس��ت بانک ص��ادرات ايران با 2575 
ش��عبه در سراسر کش��ور، 442 هزار و۱50 
دس��تگاه پايانه فروش متصل به حسابهاي 
اين بانک، 468 هزار مش��تري اينترنتي و 
ارايه خدمات متنوع و به روز بانکي، به عنوان 
بزرگترين بانک بورسي کشور نقش بسزايي 
در ارتق��اء خدمات بانکداري الکترونيکي و 
نهادينه ش��دن فرهنگ بانکداري نوين در 

جامعه دارد.

تقدیر از بانک صنعت و معدن در 
شوراي معاونان وزارت صنعت، 

معدن و تجارت
در هفتاد و س��ومين جلسه شوراي معاونان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت از مديرعامل 
و همکاران بانک صنعت و معدن در راستاي 
اجراي مصوبات س��تاد تسهيل و رفع موانع 
توليد تقدير ش��د. در هفتاد و سومين جلسه 
ش��وراي معاون��ان وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت از مديرعام��ل و هم��کاران بانک 
صنعت و معدن در راستاي اجراي مصوبات 
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد تقدير شد. به 
گزارش پايگاه اطالع رساني بانک صنعت و 
معدن اين شورا پس از استماع گزارش قائم 
مقام وزير در امور توليد و معاون امور صنايع 
در خصوص طرح رونق توليد و ارايه نقطه 
نظرات اعضاي شورا،ضمن تاکيد بر اهتمام 
ويژه به اجراي برنامه ها و اقدامات جاري اين 
طرح در مسير سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
از بانک صنعت و معدن قدرداني کرد. يادآور 
مي ش��ود هفته گذش��ته نشست مشترک 
روس��اي س��ازمان هاي صنعت،مع��دن و 
تجارت و سرپرس��تي اس��تاني شعب بانک 
صنعت و معدن با موضوع حمايت از صنايع 
کوچک،اولويت اقتصاد مقاومتي ،و با هدف 
برنامه ريزي براي اجراي طرح رونق توليد 

به ميزباني اين بانک برگزار شد.

اخبار

مس��ئوالن بان��ک مرک��زي در حالي از برنامه 
دوباره کاهش نرخ س��ود بانکي خبر مي دهند 
که هنوز برخي از موسس��ات اعتباري خود را 
ملزم به رعايت نرخ هاي س��ود قبلي مصوب 

شوراي پول و اعتبار نمي دانند.
مس��ئوالن بان��ک مرک��زي در حالي از برنامه 
دوباره کاهش نرخ س��ود بانکي خبر مي دهند 
که هنوز برخي از موسس��ات اعتباري خود را 
ملزم به رعايت نرخ هاي س��ود قبلي مصوب 

شوراي پول و اعتبار نمي دانند.
 بانک مرکزي بنا بر گفته مس��ئوالنش قصد 
دارد تا دوباره نرخ س��ود بانکي را کاهش دهد 
و برنام��ه کاه��ش نرخ س��ود بانکي همچنان 
ادامه خواهد داشت. بانکداران و مقامات بانک 
مرکزي کاهش نرخ سود بانکي که چندي قبل 
اتفاق افتاده اس��ت را مثبت ارزيابي مي کنند و 
مي گوين��د که اج��راي اين برنامه تاثير مثبتي 
بر بازار مسکن داشته اما تاثيري منفي بر ساير 
بازارها نگذاش��ته اس��ت. البته از س��وي ديگر 
نتوانس��ته تاثير مثبتي بر بازار س��رمايه داشته 
باش��د.پيمان قرباني مع��اون اقتصادي بانک 
مرکزي با اعالم اينکه کاهش نرخ سود بانکي 
ادامه خواهد داشت، مي گويد نرخ باالي سود 
بانک��ي هم به تصميم��ات در حوزه مصرف و 
هم س��رمايه گذاري لطم��ه مي زد و به همين 
دليل بانک مرکزي همواره به دنبال اين بوده 
که هم ارزش پول سپرده گذاران حفظ شود و 
هم اجحافي به بخش توليد و س��رمايه گذاري 
ص��ورت نگي��رد. وي ادام��ه مي ده��د: بانک 

مرکزي به دنبال اين اس��ت که نرخ س��ود را 
به صورت غيردس��توري کاه��ش و همگام با 
تورم تعيين کند. نرخ سود سپرده به ۱5 و سود 
تسهيالت به ۱8 درصد کاهش يافته است، اين 
کاهش نرخ موجب بهبود غيرتورمي معامالت 
بازار مسکن شد و در ساير بازارها هم التهابي 
به وجود نيامد. بانک مرکزي اين روند را ادامه 

خواهد داد.
موسساتي که نرخ هاي مصوب را رعايت  ���

نمي کنند
اما از سوي ديگر برخي از کارشناسان اقتصادي 

مي گويند که نظارت هاي بانک مرکزي در اين 
زمينه قوي نيست و عدم رعايت نرخ ها از سوي 
برخ��ي موسس��ات و بانک ها ب��ا فرمول هايي 
ک��ه ب��کار مي برند، همچن��ان موجب بر هم 
ريختگي بازار نرخ س��ود بانکي اس��ت و بهتر 
اس��ت ک��ه بان��ک مرکزي به ج��اي کاهش 
دوباره در شرايط رکود بنگاه هاي اقتصادي و 
بخش هاي توليدي کشور به فکر اصالح روند 
نرخ س��ود قبلي باش��د تا بانک ها و موسسات 
اعتب��اري نرخ ه��اي قبلي را اجرايي کنند و به 
نتيجه برس��انند. گزارشات ميداني مهر نشان 

مي دهد که هنوز برخي از موسسات اعتباري 
نرخ ه��اي س��ود بانک��ي را رعايت نمي کنند و 
نرخ هاي باالتر از نرخ هاي مصوب شوراي پول 
و اعتبار به سپرده گذاران مي پردازند تا با اين 
کار سپرده هاي بيشتري را جذب کنند. اين در 
حالي است که اين موسسات از بانک مرکزي 
مج��وز فعاليت ه��م دارند. نرخ هاي اعالمي از 
س��وي اين موسس��ات بين 2۱ تا 25 درصد 
اس��ت و بر اين اساس نرخ هاي سود پرداختي 
توسط آنها حدود ۱0 درصد باالتر از نرخ هاي 
سود اعالمي از سوي بانک مرکزي بر اساس 

مصوبه ش��وراي پول و اعتبار است. به عبارت 
ديگر نرخ س��ود سپرده هاي روزشمار برخي از 
اين موسس��ات مال��ي و اعتباري 23 درصد و 

ساالنه 25 درصد است.  
همچني��ن چن��د روز پي��ش مطرح ش��ده بود 
ک��ه برخ��ي از اين موسس��ات به ازاي هر يک 
ميليارد تومان نيم درصد به ميزان سود سپرده 
اضافه مي کنند و نرخ س��ود تس��هيالت در اين 

موسسه ها بين ۱۹ تا 23 درصد است.
واکنش مس�ئوالن بانک مرکزي به عدم  ���

رعايت نرخ هاي سود
البت��ه مقام��ات بانک مرکزي نس��بت به اين 
موض��وع واکنش نش��ان داده و مي گويند که 
بان��ک مرک��زي بر عملک��رد بانکها در بخش 
ن��رخ س��ود بانکي نظ��ارت دارد و اگر موردي 
را يافتي��د ب��ه اين بانک اطالع دهيد. فرش��اد 
حي��دري معاون نظارتي بانک مرکزي درباره 
لزوم رعايت نرخ هاي سودسپرده و تسهيالت 
مصوب ش��وراي پول و اعتبار توس��ط بانک ها 
گفت: نرخ س��ود س��پرده ها و تسهيالت تابعي 
از ش��رايط اقتص��ادي و بازده��ي بخش هاي 
مختلف اقتصاد اس��ت. ه��دف بانک مرکزي 
کاه��ش ن��رخ تورم و ايجاد رون��ق در اقتصاد 
است و در اين راستا دقت بيشتري در اعطاي 
تس��هيالت به فعالي��ن اقتصادي خوش نام و 
معتب��ر و مديري��ت هزينه ه��ا و افزايش بهره 
وري در بانک ها دارد تا زمينه پرداخت س��ود 
مناسب به سپرده گذاران و تامين منافع مشروع 

سهامداران را فراهم کند.

موسساتي كه نرخ هاي جدید سود را رعایت نمي كنند

بي اعتنایي به مصوبه شوراي پول و اعتبار

مع��اون نظ��ارت مال��ی وزارت امور اقتص��ادی و دارايی و 
خزانه دار کل کش��ور با اش��اره به الزامات قانونی که بانک 
مرک��زی را ب��ه عنوان بانکدار دولت معرفی مي کند، گفت: 
بان��ک مرکزی ب��ه عنوان بانکدار دولت، وظيفه نگهداری 
حساب های دولتی را به عهده دارد ولی در برهه ای از زمان 
نگهداری حساب های دولتی با ايجاد بسترهای قانونی به 

بانک های عامل منتقل شد.
به گزارش اخبار بانک،دومين همايش انتقال حساب های 
دولت��ی ب��ه بانک مرک��زی صبح امروز ب��ه ميزبانی بانک 
مرکزی و با حضور نمايندگان بيش از 200 دستگاه اجرايی 
برگزار و اهداف، اقدامات انجام ش��ده، مس��تندات قانونی، 
گام های پيش روی دستگاه های اجرايی و الزامات اجرای 
اين طرح برش��مرده ش��د. معاون نظارت مالی وزارت امور 
اقتصادی و دارايی و خزانه دار کل کشور در اين همايش با 
اشاره به الزامات قانونی که بانک مرکزی را به عنوان بانکدار 
دولت معرفی مي کند، گفت: بانک مرکزی به عنوان بانکدار 
دولت، وظيفه نگهداری حساب های دولتی را به عهده دارد 
ولی در برهه ای از زمان نگهداری حس��اب های دولتی با 
ايجاد بس��ترهای قانونی به بانک های عامل منتقل ش��د. 
اکنون با پيشرفت های حوزه فناوری اطالعات بسترهای 
فنی الزم برای تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی 
فراهم شده است و مصمم هستيم با همکاری و تعامل بين 

بان��ک مرک��زی و وزارت امور اقتصادی و دارايی و نظارت 
ديوان محاس��بات و س��ازمان بازرسی کل کشور اين طرح 

را به سرانجام برسانيم.
رحمت اله اکرمی افزود: در راستای اجرای تکاليف ماده ۹4 
و ۹5 قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعملی با همکاری 
خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی تهيه شده و مراحل 
اجرايی تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی براساس 

اين دستورالعمل در حال اجرايی شدن است.
خزان��ه دار کل کش��ور ضم��ن تأکي��د ب��ر اين ک��ه پروژه  
شفاف س��ازی و هوشمندس��ازی عملي��ات مال��ی دولت و 
توس��عه  و اس��تقرار خزانه داری الکترونيک با تعيين تکليف 
حساب های دولتی روشن مي شود؛ اظهار داشت:  برقراری 
ارتباط برخط بين دس��تگاه های اجرايی، بانک مرکزی و 
خزانه داری کل کش��ور از الزامات هوشمندسازی عمليات 

مالی دولت است.
معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارايی با اشاره 
به لزوم اجرای طرح تمرکز حس��اب های دولتی نزد بانک 
مرکزی گفت: اين طرح، سازوکارهايی را برای دولت فراهم 
مي کند تا به صورت برخط حساب های خود را در تمامی 
بان��ک ه��ا مديريت کن��د، امکانی که با توجه به پراکندگی 
حساب ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهينه 

از منابع دولتی را با مشکل مواجه مي ساخت.

اکرمی، پروژه ش��فاف س��ازی منابع دولتی را يکی از طرح 
های کليدی معرفی کرد و اظهار داش��ت: پروژه ش��فاف 
سازی منابع دولتی در راستای دستيابی به اهداف اقتصاد 
مقاومتی يکی از برنامه هايی اس��ت که از طريق اس��تقرار 
خزان��ه داری الکتروني��ک و از طريق تمرکز حس��اب های 

دولتی در بانک مرکزی عملياتی مي شود.
وی ب��ا بي��ان اينک��ه خوش��بختانه اهتمام وي��ژه ای برای 
ساماندهی حساب های دولتی در حاکميت، دستگاه های 
مختل��ف و مجموع��ه های نظارتی به وجود آمده اس��ت و 
الزم است در بدنه های اجرايی هم با يک روحيه جهادی 
و بس��يجی با کار ش��بانه روزی اجرايی ش��ود، افزود: بانک 
مرکزی در س��ال های اخير پروژه های بس��يار بزرگ و با 
اهميتی را به سامان رسانده و اين نشان دهنده آن است که 

از عهده اين کار بزرگ نيز به خوبی برخواهد آمد.
در ادامه مرادی، نماينده  وزارت امور اقتصادی و دارايی به 
بيان مستندات قانونی، اهداف اجرای طرح و اقدامات انجام 
ش��ده پرداخت. همچنين تکبيری، نماينده  بانک مرکزی، 
فرايند پيش روی دس��تگاه های اجرايی برای پيوس��تن به 
پروژه  انتقال حس��اب های دولتی را ش��رح داد و آزادخواه، 
نماينده  س��ازمان بازرس��ی کل کشور نيز بر اهميت اجرای 
ط��رح تأکي��د کرد. در پايان اين همايش نيز پرس��ش های 
مدعوين توسط پنل تخصصی مرکب از نمايندگان بانک 

مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارايی، سازمان بازرسی 
کل کشور و شبکه ی ملی اطالعات پاسخ داده شد. گفتنی 
است طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی 
با توجه به ابعاد گس��ترده و متعدد حس��اب های مورد نظر، 
طرحی حاکميتی به ش��مار می آيد و توس��ط توس��ط بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ايران و وزارت امور اقتصادی 
و دارايی در دس��ت اقدام و پياده س��ازی اس��ت. اين طرح به 
استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد ۱0 و ۱2 قانون پولی 
و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی، 22 قانون عمليات 
بانک��ی ب��دون ربا )به��ره(، 5 آئين نامه اجرايی فصل پنجم 
قان��ون عملي��ات بانکی بدون رب��ا )بهره( و با توجه به مفاد 
ماده  ۹4 قانون برنامه پنجم توس��عه  کش��ور و دستورالعمل 
مربوطه در تاريخ ۱3۹۱.7.25 به تصويب ش��ورای پول و 

اعتبار رسيده است.
در حال حاضر نيز بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ۹4 
قانون برنامه  پنجم توس��عه  کش��ور و دستورالعمل مربوطه 
و نيز به عنوان بانکدار دولت، با اس��تقرار س��امانه  »نسيم« 
ق��ادر به وصول درآمد های دولتی متناس��ب با رديف های 
بودجه ای در يک حساب واحد با مکانيزم شناسه  واريز است 
و ام��کان رصد و گزارش گي��ری تراکنش های مالی برای 
تمام س��طوح دسترس��ی )از جمله خزانه داری  کل کشور( را 

فراهم آورده است. 

ایجاد شفافیت با انتقال حساب های دولتی به بانك مرکزی

بانك مرکزی بانكدار دولت مي شود
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 دادوستد 326 میلیون ورقه 
بهادار در معامالت فرابورس

در آخري��ن روز معامالت��ي هفت��ه، حدود 
326 ميلي��ون اوراق به��ادار در بازاره��اي 
فراب��ورس مورد دادوس��تد قرار گرفت. به 
گ��زارش فراب��ورس اي��ران، معامالت 20 
مرداد ماه ۱3۹5 فرابورس با خريدوفروش 
325 ميلي��ون و ۱۱0 ه��زار ورقه بهادار در 
2۹ ه��زار و ۱87 نوب��ت به ارزش يک هزار 
و 58۹ ميليارد و ۱40 ميليون ريال به پايان 
رس��يد. آيفکس در ساعات آغازين فعاليت 
ب��ازار 4 واحد ب��اال رفت اما پس ازآن رو به 
کاه��ش گذاش��ت و در پايان با حدود يک 
واحد افت نس��بت به ديروز روي عدد 8۱7 
واح��د توق��ف کرد. در بازار اول 53 ميليون 
ورق��ه بهادار ب��ه ارزش ۱38 ميليارد ريال 
دادوستد شد و ۱56 ميليون ورقه بهادار به 
ارزش 367 ميلي��ارد و 6۱0 ه��زار ريال در 
بازار دوم مورد معامله قرار گرفت. بيشترين 
حج��م معام��الت روز جاري متعلق به ريل 
پ��رداز س��ير با معامل��ه 6۱ ميليون و 620 
هزار سهم بود و بيشترين ارزش معامالت 
در نم��اد پاالي��ش نفت تهران به ارزش ۹7 
ميلي��ارد و 7۱0 ميلي��ون ري��ال رقم خورد. 
بيش��ترين حج��م و ارزش معام��الت بازار 
اوراق ب��ا درآم��د ثابت نيز مربوط به اس��ناد 
خزانه اس��المي در نماد »اخزا3” به ارزش 

7۹ ميليارد ريال بود.

بلوک 5 درصدي سهام 
»سمات« روي میز مزایده 

بل��وک 5 درصدي س��هام  عادي ش��رکت  
س��پرده گذاري مرک��زي اوراق به��ادار و 
تس��ويه وجوه، 27 امرداد در بازار فرابورس 
ايران عرضه مي ش��ود. بان��ک ملي ايران 
تصميم به فروش يک بلوک 5 درصدي از 
شرکت سپرده گذاري و تسويه وجوه گرفته 
که طبق آن، قيمت پايه هر س��هم در اين 
عرضه بلوکي 6 هزار و 600 ريال و قيمت 
پايه کل ۱65 ميليارد ريال خواهد بود.اين 
گزارش حاکي اس��ت، آخرين سرمايه ثبت 
شده اين شرکت معادل 500 ميليارد ريال 
اس��ت و 25 ميليون س��هم عادي از 500 
ميليون س��هم ثبت ش��ده اين ش��رکت در 
روز 27 مردادم��اه به صورت بلوکي عرضه 
مي ش��ود. همچنين، کارگزار عرضه کننده 
»سپرده4” کارگزاري بانک ملي ايران بوده 
و پرداخ��ت کل ثمن معامله مطابق با رويه 
تسويه پاياپاي به صورت يکجا و نقد انجام 
خواهد ش��د. شرکت  سپرده گذاري مرکزي 
اوراق بهادار و تسويه وجوه به عنوان يکي 
از ارکان ب��ازار س��رمايه جه��ت انجام امور 
پ��س از معامالت بازارهاي بورس يا خارج 

از بورس تشکيل شده است.

تعهد ۸۰ میلیاردي 
شركت بورسي و ضامن

ب��راي دومي��ن بار در بازار بدهي ايران يک 
اوراق مشارکت نکول شد و شرکت بورسي 
بين الملي توسعه ساختمان و بانک ضامن 
متعه��د ب��ه پرداخت اصل مبلغ 80 ميليارد 
تومان��ي ش��ده اند.به گزارش بورس پرس، 
درحالي از زمان ش��کل گيري بازار بدهي 
در ب��ازار س��رمايه ايران،اوراق مش��ارکت 
گوه��ر زمين با نک��ول ) تاخير در پرداخت 
اصل پول يا س��ود ( روبرو ش��ده که اوراق 
مش��ارکت بين الملي توسعه ساختمان هم 
براي دومين بار نکول ش��د.در اين شرکت 
300 ميلي��ارد تومان��ي حاضر در بورس،دو 
شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا و غدير 
مالکيت 47.5 و 38 درصدي آن را در اختيار 
دارند. براس��اس اين گزارش، 5 مرداد ۹0 
بود که »ثاخت” اقدام به پذيره نويسي 80 
ميليارد تومان اوراق مشارکت براي تامين 
مالي مجتمع نارجستان با نرخ سود ساالنه 
۱6.5درصدي،ضمانت بانک گردشگري و 
تعهد پذيره نويس��ي تامين سرمايه امين و 
س��ر رس��يد 5س��اله و پرداخت سود هر سه 
ماه در فرابورس کرد. قرار بود در سررسيد 
اين اوراق يعني 5 مرداد ۹5 ضمن تس��ويه 
با دارندگان،اصل پول را هم بازگرداند اما از 
قرار معلوم در پرداخت اصل پول به مشکل 
برخورده و تاکنون نتوانسته وجوه دارندگان 

اوراق مشارکت را واريز کند.

 ب��ه دلي��ل اج��راي برج��ام و گش��ايش هاي بانکي، ريس��ک 
س��رمايه گذاري در کش��ور کاهش پيداکرده و نرخ بهره بانکي 
نيز با کاهش مواجه ش��ده اس��ت که اين موارد کمک مي کند 
تا با P/E بيش��تري س��رمايه گذاري ش��ود بنابراين درست است 
که س��ود ش��رکت ها کاهش پيداکرده ولي مي توان به P/E هاي 
8 و ۹ ني��ز فک��ر ک��رد البت��ه بايد سياس��ت هاي دولت در صنايع 
خاص و نحوه ي س��رمايه گذاري نيز موردبررس��ي قرار بگيرد. 

مصطفي اميد قائمي- مديرعامل شرکت گروه توسعه مالي مهر 
آيندگان- بابيان مطلب فوق درباره وضعيت آتي بازار س��رمايه 
به س��نا گفت: به نظر مي رس��د که سرمايه گذاري در بورس بايد 
ب��ا رون��د محتاطانه اي صورت گيرد زي��را ازنظر فضاي جهاني 
و قيم��ت محص��والت پايه هن��وز دورنماي چندان خوبي وجود 
 ندارد و به نظر نمي رسد که افزايش فراوان اي در اين خصوص 

رخ دهد.

 وي افزود: به دليل اجراي برجام و گشايش هاي بانکي، ريسک 
س��رمايه گذاري در کش��ور کاهش پيداکرده و نرخ بهره بانکي 
نيز با کاهش مواجه ش��ده اس��ت که اين موارد کمک مي کند تا 
با P/E بيش��تري س��رمايه گذاري شود بنابراين درست است که 
سود شرکت ها کاهش پيداکرده ولي مي توان به P/E هاي 8 و 
۹ نيز فکر کرد البته بايد سياست هاي دولت در صنايع خاص و 

نحوه ي سرمايه گذاري نيز موردبررسي قرار بگيرد.

امسال، سرمایه گذاران به P/E هاي باالتر فکر مي كنند

گ�روه بورس: س��ومين هفت��ه کاري بورس 
ته��ران در مرداد م��اه با روند معامالتي مثبت 
و ت��وام ب��ا فاز احتياط و هيجان س��پري ش��د؛ 
بطوريک��ه ط��ي روزه��اي کاري متوال��ي از 
ابت��داي مرداد تاکنون، تغيير کانال ش��اخص 
کل ب��ازار يک��ي پس از ديگ��ري، موج مثبتي 
را بر فضاي بازار حاکم س��اخته اس��ت. ارتفاع 
گرفتن ش��اخص کل بازار از 74 هزار واحدي 
در آخرين روز کاري تيرماه به باالي 78 هزار 
واح��دي در هفته منتهي به بيس��تم مردادماه 
در مجم��وع ميانگي��ن بازدهي کل بازار را به 5 
درصد نزديک س��اخت که در مقايس��ه با ديگر 
بازارهاي موازي از جمله مسکن و طال و ارز، 
چنين رش��دي براي فعاالن بورسي حرفه ايي 
سود درخور توجهي محسوب مي شود. برخي 
کارشناس��ان بازار س��رمايه روند رشد شاخص 
کل بازار س��هام را ادامه دار پيش بيني کرده و 
معتقدند با توجه به سياستهاي حمايتي دولت و 
سهامداران حقوقي خود بازار، امکان رشد اين 
متغير تا رقم ۱00 هزار واحدي نيز وجود دارد. 
بيشترين رقم شاخص کل بورس با ثبت عدد 
8۹هزار و 500 واحد در ۱5 دي ماه س��ال ۹2 
اتفاق افتاد اين رش��د در واقع ناش��ي از اخبار و 
هيجانات ناشي از به نتيجه رسيدن مذاکرات 
هسته ايي در آنزمان بود. اما از آن تاريخ به بعد 
بنا به علل و داليلي از جمله کمرنگ ش��دن 
آثار هيجاني خبر حصول توافق هس��ته ايي و 
پيش خور ش��دن اين اخبار در بازار و نيز عدم 
تحرک در اقتصاد واقعي اين نماگر حس��اس 

روند نزولي به خود گرفت. 
 از س��وي ديگ��ر تمرک��ز و توج��ه ويژه دولت 
بر توس��عه بازار س��رمايه با اتخاذ سياس��تهاي 
اقتص��ادي براي ب��ازار پولي و بانکي معطوف 
به گس��ترش و اثرگذاري بازار س��رمايه است. 
دستورالعمل اخير بانک مرکزي براي بانک ها 
مبني بر خريد وفروش آزاد ارز که نخس��تين 
گام تک نرخي شدن نرخ ارز قلمداد مي شودت، 
اصالح نظام بانکي، کاهش نرخ س��ود بدون 
ريسک بانکي و نرخ بهره تسهيالت بانکي از 
جمله اقدامات و سياس��تگذاريهاي اقتصادي 
دولت در جهت توس��عه بورس و در کل بازار 
س��رمايه محسوب  مي ش��ود. نگاهي به روند 
نوس��ان ش��اخص کل بورس در سومين هفته 

مردادماه نش��ان مي دهد ش��اخص کل بازده 
نق��دي و قيمت��ي در اولين روز معامالتي هفته 
گذش��ته در تراز 77 هزار و 856 واحدي قرار 
داش��ت و در چهارش��نبه گذشته عدد 78 هزار 
و ۱۹0 واح��دي را تجربه کرد. درمجموع پنج 
روز کاري هفته گذش��ته دو روز نماگر بازار در 
جهت منفي حرکت کرد اين در حالي اس��ت 
که در روزهاي پيش ازاين ش��اخص کل باده 
نق��دي و قيمت��ي در جهت مثبت رو به حرکت 
بود. شاخص بازار اول نيز با ۱00 واحد افزايش 
نس��بت به روز آخر معامالتي هفته گذشته، به 
رقم 55 هزار و 34۹ واحد بالغ ش��د و ش��اخص 
بازار دوم با هزار و 5۱2 واحد صعود عدد ۱67 
هزار و 26۹ واحد را تجربه کرد و به ترتيب با 
0.2 درصد و 0.۹ درصد رش��د نس��بت به هفته 
قبل روبه رو ش��دند. در 5 روز کاري اين هفته 
ارزش کل معامالت سهام و حق تقدم به ۱۱ 
هزار و ۱3۹ ميليارد ريال بالغ شد که نسبت به 
هفته قبل با 43 درصد رش��د داش��ت. عالوه بر 
اين 4858 ميليون س��هم و حق تقدم در 382 
هزار نوبت مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب 
با 26 درصد و 4۱ درصد افزايش را نسبت به 
هفته گذش��ته تجربه کرد. خودرويي ها به جز 
آخرين روز هفته که س��بز پوش بودند درساير 
روزها معامالت منفي را تجربه کردند.در اين 

گروه بر اساس تصميمات مجمع عمومي فوق 
الع��اده م��ورخ ۹5/04/۱3 افزايش س��رمايۀ 
شرکت ايرکا پارت صنعت،از مبلغ 2۱2.500 
ميلي��ون ريال به مبلغ 447.487 ميليون ريال 
) از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها مبلغ 
234۹87 ميليون ريال و ( به ثبت رسيده است. 
همچني��ن در گروه بانکي هن��وز اکثر نمادها 
متوق��ف هس��تند و نمادهاي قابل معامله هم 
نس��بتا متعادل داد و س��تد شدند. گروه فلزات 
اساس��ي در اغل��ب روزها معام��الت مثبتي را 
پشت سر گذاشتند.شيميايي ها متعادل بودند، 
در اين گروه، شرکت گروه پتروشيمي سرمايه 
گ��ذاري ايرانيان در جديدترين گزارش خود ) 
اصالحيه) س��ود هر سهم شرکت را بر اساس 
عملکرد واقعي ۱2 ماهه منتهي به ۹5/02/3۱ 
مبلغ 8۱ ريال اعالم نموده است. براين اساس، 
پااليش��ي ها نيز در اغلب روزهاي خود منفي 
معامل��ه ش��دند.در گروه دارويي نيز ش��رکت 
مواد اوليه دارو پخش قصد دارد س��رمايه خود 
را از مبل��غ ۱20 ميلي��ارد ري��ال ب��ه مبلغ 360 
ميليارد ريال برس��اند که اين افزايش سرمايه 
240 ميلي��ارد ريالي) معادل 200 درصدي،از 
محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده 
نقدي انجام مي پذيرد.شرکت موضوع افزايش 
س��رمايه را طرح بهس��ازي بخشي از خطوط 

تولي��د کارخانه هاي تهران و مش��هد و ايجاد 
خطوط جديد توليد در اين دو س��ايت و تامين 
سرمايه در گردش عنوان کرد. که از مهمترين 
اخب��ار گروه ه��ا بوده، در نهايت ش��اخص کل 
ب��ورس تهران با کاهش ۱77 واحدي خود،در 
کان��ال 78 ه��زار و ۱۹0 واحد متوقف گرديد. 
گفتني است،ميزان رشد اين نماگر در اين بازه 
ي زماني به دور از انتظارات بود. در هر صورت 
نبايد اين نکته را فراموش کرد که رش��دهاي 
ش��ديد شاخص در چند س��ال اخير،دوره هاي 
اصالحي را نيز به دنبال داش��ته اس��ت. در ان 
بين حمايت حقوقي ها از بازار را در اين روزها 
نمي ت��وان نادي��ده گرف��ت و ب��ه همين دليل 
عملکرد آنان در آينده رابطه ي مس��تقيمي با 

شرايط بازار پيدا خواهد کرد.
در خص��وص ت��داوم وضعي��ت رش��دي بازار 
برخي از کارشناس��ان معتقدند که در صورت 
حمايت ه��اي الزم از ب��ورس، ش��اخص کل 
ب��ازده نق��دي و قيمت��ي مي تواند تا ۱00 هزار 
واحد برسد. در اين راستا يک تحليل گر مالي 
مي گوي��د: اگ��ر حمايت ه��ا و اقدامات جدي 
صورت بگيرد، شاخص کل مي تواند تا ۹0 الي 
۱00 هزار واحد باال برود، ولي در عمده مسائل 
که عرض کردم دس��ت وزير و رئيس سازمان 
بس��ته اس��ت. دولت مانند گذش��ته منابعش 

محدود نيس��ت متأسفانه جامعه و عامه مردم 
هم اطمينان کاملي به بورس ندارند و خيلي ها 
پش��ت دستش��ان را داغ گذاش��ته اند که ديگر 
وارد بورس نشوند. اين کارشناس بازار سرمايه 
تأکيد کرد: ممکن اس��ت ش��اپور محمدي که 
شخصيتي فرهيخته است حرکت هاي مثبتي 
انجام دهد، اما آن نهادهاي غيرمسئول امکان 
دارد مواضع��ي اتخ��اذ کنند که دوباره به جاي 
اول بازگرديم درنتيجه حرکت هاي مثبت وي 
عمقي نخواهد داش��ت. از ديدگاه من دس��ت 
دولت و مديران بخش هاي اقتصادي کشور از 
اين نظرها خالي است و آن ها حرکت ريشه اي 
نمي توانند انجام دهند.وي درباره اقداماتي که 
وزير اقتصاد براي بازار سرمايه ايران مي تواند 
انج��ام دهد نيز گفت: ش��خص علي طيب نيا 
يک بار درباره کساني که مانع خصوصي سازي 
واقعي مي ش��وند اعتراض هايي کرد، وزير هم 
آن اختي��ار و آن ت��وان الزم را در برخ��ورد ب��ا 
نهادهاي��ي ک��ه مي خواهند اقتص��اد دولتي يا 
خصولت��ي بماند، ندارد البته حمايت هاي او از 
رئيس جديد س��ازمان بورس مي تواند بس��يار 
کارگشا باشد. روحي ادامه داد: اين کارشناس 
بازار سرمايه تصريح کرد: متأسفانه نهادهايي 
هس��تند که با موضع گيري سياسي شان سايه 
ريسک سياسي را بر سر اقتصاد کشور پررنگ 
کرده ان��د و باع��ث تنش هايي با کش��ور هاي 
منطقه و کشورهاي پيشرفته دنيا شده اند. اين 
موضوعات باعث ش��ده اي��ران نتواند جايگاه 
واقع��ي اقتصادي خود را در بين کش��ورهاي 
دنيا پيدا کند و دود اين مسائل در چشم مردم 
م��ي رود. درحالي ک��ه توان اقتص��ادي ايران 
آن ق��در هس��ت که مي تواند ج��زو ۱0 قدرت 
اول جهان باش��د، اما نهادهاي غيرمس��ئول 
پرقدرت مانع اين کار هس��تند. روحي با اشاره 
به ريس��ک هاي سيس��تماتيک بازار سرمايه 
ايران تصريح کرد: متأس��فانه ريسک سياسي 
بر کل اقتصاد ايران س��ايه افکنده اس��ت توليد 
ناخالص ملي ايران مي تواند در برنامه اي 25-
20 ساله به باالي ۱2 هزار ميليارد دالر برسد، 
اما امروز 300-350 ميليارد دالر است. دليل 
عمده اش هم نهادهاي غيرمسئول هستند که 
باع��ث فرار س��رمايه گذار داخلي و خارجي از 

فضاي اقتصادي ايران مي شوند.

كارشناسان بازار سرمایه پيش بيني كردند؛

خيز تاالرشيشه اي براي ركورد 100هزار واحدي

نماگر بورس تهران در هفته جاري با نوساناتي همراه بود 
که پيش بيني روند شاخص کل بازار پس از يک روز رشدي 
يا روند نزولي کمي سخت تر و بر خالف انتظارات بود. طي 
پنج روز کاري متوالي هفته جاري، يکي در ميان فعاالن اين 

بازار شاهد ترقي و تنزل رقم شاخص کل بازار بودند.
نماگ��ر ب��ورس تهران در هفته جاري با نوس��اناتي همراه 
بود که پيش بيني روند ش��اخص کل بازار پس از يک روز 
رش��دي يا روند نزولي کمي س��خت تر و بر خالف انتظارات 
بود. طي پنج روز کاري متوالي هفته جاري، يکي در ميان 
 فعاالن اين بازار شاهد ترقي و تنزل رقم شاخص کل بازار 

بودند. 
در روزهاي رشدي تغيير کانال و ارتفاع گرفتن آن موجب 
اميدواري بيشتر بازيگران بورسي به روزهاي آتي مي شد 
و روز بعد افت و درجا زدن اين نماگر حساس بازار سرمايه 
تردي��د و گمانه زني هاي��ي را بين فعاالن و کارشناس��ان بر 
مي انگيزد که نگراني از بازگش��ت روند معامالت بازار به 
روزهاي معامالتي کم رمق و کم عمق موجب فرو رفتن 
بازار در فاز احتياط و اس��تراحت را به فضاي بازار انعکاس 
مي داد. ناگفته نماند که در اکثر روزهاي رشد ارتفاع گرفتن 
ش��اخص کل مرهون حمايتهاي نمادهاي بزرگ بود که 
حقوقي ها بازار در ميان خود با رقم زدن معامالت آنهم در 
به ش��کل بلوکي اما در نماد عادي موجب رش��د قابل توجه 
اين متغير مي ش��د. برخي کارشناس��ان بازار نيز معتقدند 
ک��ه در نب��ود حمايتهاي حقوقي تغيير کانالهاي ش��اخص 
ط��ي کمت��ر از 20 روز کاري متوال��ي چندان ممکن نبود، 

حاال روز گذش��ته با نگاهي به روند معامالت حقوقي ها در 
نمادهاي بزرگ حاکي کمرنگ يا تعديل ش��دن اين نوع 
حمايتهاي در ترقي شاخص کل بوده است. از اينرو ديروز 
آخري��ن روز کاري ب��ازار س��هام افت ۱77 واحد ش��اخص 
کل ک��ه روز قبل��ي افزايش 384 واحدي تجربه کرده بود، 
بيانگر روزهاي متواتر تنزل و ترقي روند حرکتي بازار بود. 
بر اس��اس اين گزارش روز گذش��ته کانال 78۱۹0 واحدي 
ارمغان هفته جاري براي بورس تهران بود. روند معامالت 
نيز آرام و کم حجم طي شد و بيشتر معامله گران حقيقي  
نيز درصدد نقد کردن داراييهاي خود بودند. بر اساس اين 
گزارش معامالت س��هام در نماد معامالتي س��ه ش��رکت 
پااليش نفت بندرعباس پتروش��يمي جم و گس��ترش نفت 
و گاز پارس��يان باالترين تاثير منفي را در برآورد ش��اخص 
کل بورس به نام خود ثبت کردند. نمادهاي پااليش نفت 
بندرعباس، پتروش��يمي جم، هلدينگ نفت و گاز پارسيان، 
فوالد مبارکه و پااليش نفت اصفهان با بيشترين تاثير منفي 
بر شاخص باعث افت اين متغير شدند. اين در حالي بود که 
س��رمايه گذاري غدير و مخابرات با بيش��ترين تاثير مثبت 
بر ش��اخص، مانع افت بيش��تر اين متغير شدند. سهامداران 
در روز چهارش��نبه بيش��ترين حجم و ارزش معامالت را در 
نمادهاي گروه خودرو،محصوالت فلزي و فلزات اساسي 
ثبت کردند و باعث شدند اين سه صنعت در صدر برترين 
گروه هاي بازار قرار بگيرند. به گزارش سنا صدرنشيني بازار 
نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي داروپخش، 
فوالد امير کبير کاش��ان، تامين ماس��ه ريخته گري، ش��ير 

پاستوريزه پگاه اصفهان، ماشين سازي نيرومحرکه، داده 
پ��ردازي ايران و فروس��يليس اي��ران بود. اين در حالي بود 
ک��ه در س��وي ديگ��ر بازار فوالد آلياژي ايران، توريس��تي 
رفاهي آبادگران، پااليش نفت تبريز، س��ايپا شيشه، ذغال 
س��نگ نگين طبس، س��رمايه گذاري س��اختمان ايران و 
صنايع خاک چيني ايران با بيشترين کاهش قيمت به کار 
خود پايان دادند. همچنين س��هامداران براي خريد اوراق 
مش��ارکت سايپا، س��هام ايران ارقام، ماشين سازي اراک، 
تکنوتار، صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر، دارويي 
رازک و کنتورسازي ايران بيشترين تقاضاي خريد را ثبت 
کردند. در مقابل سهامداران صندوق سرمايه گذاري پارند 
پايدار س��پهر، صندوق س��رمايه گذاري پاداش سهامداري 
توسعه، پااليش نفت تبريز، عمران و توسعه فارس، سرمايه 
گذاري آتيه دماوند، اوراق مش��اکت ش��هرداري اصفهان و 
خوراک دام پارس براي خروج از اين س��هام س��نگين ترين 
عرضه ه��ا را ثب��ت کردن��د. به گزارش ف��ارس ارزش کل 
معامالت بازار نيز به بيش از 305 ميليارد تومان بالغ ش��د 
در حالي که ارزش معامالت بازار نقد از ۱58 ميليارد تومان 

اندکي فراتر رفت. 
در عي��ن ح��ال حج��م معامالت س��هام ب��ه 68۱ ميليون 
س��هم و اوراق مال��ي قاب��ل معامله بالغ ش��د که ناش��ي از 
دس��ت به دس��ت ش��دن 6۱ هزار و 6۹۹ نوبت داد و س��تد 
ب��ود. طي معام��الت ديروز نماد معامالتي ش��رکت هاي 
اعتباري ملل، س��رمايه گذاري مس��کن شمال غرب و حق 
تقدم خريد س��هام آن، صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار 

س��پهر، س��رمايه گذاري اعتالي البرز، داروسازي فارابي، 
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود، اوراق مشارکت سيمان 
کردس��تان از س��وي ناظر بازار سهام بازگشايي و در مقابل 
نماد معامالتي شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند متوقف 
شد همچنين در بازار فرابورس بلوک 6۹ درصدي توسعه 
حمل و نقل ريلي پارس��يان به قيمت پايه هر س��هم ۱500 
تومان و بلوک 25.2۹ درصدي سهام مديريتي غيرکنترلي 
مجتمع سيمان غرب آسيا به قيمت پايه ۱032 ريال به ازاي 
هر سهم روانه ميز فروش اين بازار شد که با ادامه رقابت در 
»حپارسا« تا قيمت ۱500 تومان به جلسه معامالتي بعدي 
اين رقابت موکول شد.در سرمايه گذاري ميراث فرهنگي 
اما ۱3 ميليون سهم به ارزش بيش از 4 ميليون سهم ميان 
کدهاي درون گروهي منتقل شد.صنايع پتروشيمي خليج 
فارس نيز شاهد معامالت کد به کد ۱7.5 ميليون سهمي به 
ارزش 8.5 ميليارد تومان بود.براس��اس اين گزارش بازار 
سهام شاهد معامالت کم حجم و آرام در کليت معامالت 
تاالر شيشه اي روبرو بود بازاري که در آستانه رسيدن موعد 
تسويه معامالت اعتباري کارگزاري ها تالش مي کرد، تا با 
شناسايي بازدهي  کسب شده در روزهاي  گذشته به دنبال 
تامين نقدينگي باش��د. با اين حال بازار س��هام همچنان 
صنايع پيشرو جا مانده از رکوردشکني هاي نماگرهاي خود 
را در کانون توجه قرار داده است.صنايعي همچون فلزات 
اساسي و معدني ها که پيش از اين حقوقي ها با جمع آوري 
اين س��هم ها در پرتفوي خود و در دوراني که خودرويي ها 

خودنمايي مي کردند از جمله اين خوش بيني ها است.

تعدیل حمایت هاي حقوقي در بورس تهران

اخبار
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 حذف پردرآمدها از دریافت 
یارانه اجرایی شود

رئيس کميسيون برنامه،بودجه و محاسبات 
مجل��س بر اهمي��ت اجرای صحيح قانون 
هدفمن��دی و حذف دهک ه��ا ی پردرآمد 
از درياف��ت ياران��ه تاکيد ک��رد. به گزارش 
اخبار بانک،غالمرضا تاجگردون با تاکيد بر 
ض��رورت اجرای صحيح قانون هدفمندی 
يارانه ها  ازسوی دولت، به خانه ملت گفت: 
دول��ت باي��د در بحث ح��ذف دهک ها ی 
پردرآمد از دريافت يارانه هرچه س��ريع تر 
به قانون عمل کند.نماينده مردم گچساران 
و باشت در مجلس شورای اسالمی،با بيان 
اينکه در مصوبه کميس��يون برنامه،بودجه 
و محاس��بات مجل��س ج��رم انگاری عدم 
ح��ذف دهک ها ی پردرآمد از حذف يارانه 
نقدی حذف شده است، افزود: اين مصوبه 
دليل��ی ب��ر بی توجهی مجل��س به اهمال 
کاری دول��ت در بحث هدفمندی نخواهد 
ب��ود.وی ادام��ه داد: ب��ی توجهی به حذف 
دهک ه��ا ی پردرآمد از درياف��ت يارانه ها  
تخلف محرز دولت است. رئيس کميسيون 
برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اس��المی، يادآور شد:تخلف ياد شده دولت 
همانن��د س��اير تخلفات با ارايه گزارش��ی 

پيگيری خواهد شد.

بانک ها معدن دار مي شوند
مع��اون معدنی وزير صنعت گفت: بانک ها 
معادن را به عنوان فعاليت سودده می شناسند 
و در آنها وارد س��رمايه گذاری شده اند.هم 
اکنون س��ه معدن بزرگ در اختيار بانک ها 
ق��رار دارد. به گ��زارش اخبار بانک،به نظر 
می رس��د با افزايش توليد طالی کش��ور، 
ايران توانسته است به جمع صادرکنندگان 
بپيوندد، و با افزايش قراردادهای منتهی به 
توليد طال در کش��ور ش��ايد در آينده بتوان 
اي��ران را ب��ه عنوان يکی از صادرکنندگان 
طال ش��ناخت، موضوعی که جعفرسرقينی 
ب��ا اش��اره به وضعيت ص��ادرات طال به آن 
اشاره کرده و گفته است: »با توجه به اينکه 
توليد طال به عيار مورد نظر برای صادرات 
رسيده است، در شورای پول و اعتبار به اين 
نتيجه رسيده ايم که می توان با مجوز بانک 
مرکزی در صورتی که دو شرط مقرر برای 
صادرات طال برقرار باش��د مجوز صادرات 
داده ش��ود.« وی ک��ه در جمع خبرنگاران 
حاضر ش��ده بود پيش ش��رط هايی را برای 
اين صادرات عنوان کرد و گفت: »يکی از 
اين دو شرط اين است که طالی توليد شده 
حتما بايد از معدن باشد و دوم اينکه امکان 
ف��روش آن با قيمت رقابتی در بازار داخلی 
وجود نداشته باشد.« جعفر سرقينی در عين 
حال موضوع ديگری را هم مورد توجه قرار 
داد که نش��ان از ترغيب اين معاون معدنی 
وزير برای ورود بانک ها و س��رمايه گذاران 
خارج��ی و داخل��ی به بخش معدن دارد.به 
نوش��ته اعتماد، وی به چند بانکی اش��اره 
کرد که معدن دار هم هستند و سود معدن 
را دليل��ی ب��رای ورود اين بانک ها خواند و 
گفت: »سه معدن بزرگ در اختيار بانک ها 
قرار گرفته است، اينکه بانک ها معادن را به 
عنوان فعاليت س��ودده می شناسند، در آنها 

وارد سرمايه گذاری شده اند.«

اهدای تندیس فعاالن صنعت 
ساختمان به بانک مسکن 

بانک مسکن در نوزدهمين اجالس فعاالن 
صنعت ساختمان که در مرکز همايش های 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران برگزار 
ش��د، تنديس فعاالن صنعت س��اختمان را 
دريافت کرد. به گزارش روابط عمومی بانک 
مسکن، در اين مراسم که با حضور معاون 
بنياد مسکن انقالب اسالمی استان تهران، 
نماينده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای 
اس��المی، کارآفرينان برتر در حوزه صنعت 
ساختمان و برخی فعاالن اين صنعت برگزار 
شد، نمايشگاه آخرين فناوری های صنعت 
س��اختمان برگزار ش��د؛از بانک مسکن به 
عنوان يکی از فعاالن بخش س��اختمان با 
اهدای تنديس قدردانی ش��د. ش��ايان ذکر 
است بانک مسکن در اين مراسم با برپايی 
غرفه به معرفی و ارايه خدمات خود به فعاالن 

بخش مسکن و ساختمان پرداخت.

مديرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به اينکه شرکت هاي 
صادرات��ي ک��ه نياز به منابع باالي مال��ي دارند، مي توانند اوراق 
بهادار از جمله اوراق مش��ارکت و صکوک منتش��ر کنند، گفت: 
آماده تضمين اين اوراق با توجه به پيشينه فعاليت مالي مشريان 
خود هس��تيم. به گزارش روابط عمومي بانک توس��عه صادرات، 
علي صالح آبادي روز چهارشنبه در گفت و گوي اختصاصي با 

ايرنا در تبريز با بيان اينکه اين رويکرد بانک توس��عه صادرات 
در راستاي استفاده از توان بازار سرمايه براي تامين منابع مالي 
صادرات اس��ت، اظهارکرد: اين اوراق در بازار فروخته ش��ده و 
شرکت تامين سرمايه هم نقش واسط را ايفا مي کند. وي با اشاره 
به راه اندازي صندوق س��رمايه گذاري بانک توس��عه صادرات، 
تس��هيالت پرداخت ش��ده اين بانک به صادرکنندگان کشور در 

4 ماهه ابتداي س��ال جاري را ۱2 هزار ميليارد ريال اعالم کرد 
و افزود: نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد افزايش قابل 
توجه تسهيالت پرداخت شده هستيم. صالح آبادي با اشاره به 
اينکه آذربايجان شرقي از استان هاي داراي توان باالي صادراتي 
در کشور است، همجواري با چند کشور منطقه را ظرفيت مناسب 

صادراتي براي اين استان دانست.

بانک توسعه صادرات اوراق بهادار شركت ها را تضمين مي كند

مدير گروه بانکداری اس��المی پژوهش��کده 
پولی و بانکی گفت: کاهش نرخ س��ود بانکی 
در ش��رايط رکود اقتصادی سياس��ت درستی 
است و به تحريک تقاضای ُخرد در بازار کمک 

و تامين مالی را کم هزينه تر مي کند.
ب��ه گ��زارش اخبار بانک،کامران ندری درباره 
تاثيرات مثبت و منفی کاهش نرخ سود بانکی 
بر بازارها با بيان اينکه بايد به موضوع نرخ سود 
و چگونگی تعيين آن توجه داش��ت، گفت: با 
در نظر گرفتن ش��رايط رکود در اقتصاد کشور 
طی سال های اخير، نرخ های سود بانکی باال 

مناسب شرايط کنونی نيست.
وی با تاکيد بر اينکه کاهش نرخ سود، تقاضا 
برای خريد کاالهای بادوام از جمله مس��کن 
را افزاي��ش مي ده��د، تصريح کرد: با کاهش 
ن��رخ س��ود بانکی، هزينه تامي��ن مالی برای 
خانواره��ا نيز کاهش مي يابد،بنابراين کاهش 
نرخ س��ود مي تواند ب��ر افزايش تقاضای ُخرد 
تاثير مثبت داشته باشد. مدير گروه بانکداری 
اس��المی پژوهش��کده پولی و بانکی با تاکيد 
بر اينکه کاهش نرخ س��ود بانکی در ش��رايط 
رکود سياست درستی است، افزود: بايد کشش 
پذيری س��رمايه گذاران و خانوارها نس��بت به 
ن��رخ بهره و همچنين کش��ش پذيری تقاضا 
ب��رای کااله��ای بادوام نس��بت به اين نرخ را 
س��نجيده و ارزيابی کنيم. عضو هيات علمی 
دانش��گاه امام صادق )ع( خاطرنشان کرد که 
به طور کلی کاهش نرخ سود بانکی در شرايط 
رکود اقتصادی مي تواند باعث تحريک تقاضا 

شود.

پايي�ن ب�ودن رش�د توليد؛ مش�کل امروز  ���
اقتصاد ايران

وی ب��ا بي��ان اينکه، آهنگ رش��د قيمت ها در 
اقتصاد ايران نسبت به سال های گذشته کمتر 
شده است، به ايبنا گفت: مشکل امروز اقتصاد 
ما پايين بودن رش��د توليد اس��ت و سياس��ت 
کاهش نرخ س��ود در ش��رايط کنونی، سياست 
درستی است. مدير گروه پژوهشی بانکداری 
اس��المی پژوهش��کده پولی و بانکی در پاسخ 
به اين س��وال که به چه ترتيبی بايد نرخ س��ود 
بانکی را کاهش داد، افزود: با وجودی که نمی 
توان نرخ سود را به شيوه دستوری کاهش داد، 
گفت: بانک مرکزی چند بار و علی رغم ميل 
خود به دليل فشارهايی که وجود داشت، نرخ 

سود را به شيوه دستوی پايين آورد.
ندری شيوه دوم را توافق بانک ها برای کاهش 

نرخ س��ود عنوان کرد و افزود: بانک ها مدتی 
قبل با توافق يکديگر نرخ س��ود س��پرده را در 
مرحله اول کاهش  و سپس با توجه به کاهش 
هزين��ه ه��ای خود اقدام به کاهش نرخ س��ود 
تس��هيالت اعطايی کردند؛ بانک مرکزی نيز 

از اين تصميم بانک ها حمايت کرد.
اين کارش��ناس مس��ائل پولی و بانکی با بيان 
اينکه در اين شيوه اشکالی وجود دارد، گفت: 
همزمان با کاهش نرخ سود سپرده 2 اتفاق در 
اقتصاد رخ مي دهد؛ ابتدا ماندگاری سپرده ها 
در نظام بانکی کم مي ش��ود و س��پس بانک ها 
از آنجايی که منابعشان تبديل به سپرده های 
کوتاه مدت شده است، در پرداخت تسهيالت 
با کمبود مواجه مي شوند؛ همچنين با کاهش 
نرخ س��ود تسهيالت، تقاضا برای دريافت آن 

افزايش مي يابد.

کاهش ماندگاری سپرده ها باعث شکاف  ���
بين عرضه و تقاضای تسهيالت مي شود

وی با بيان اينکه با کم شدن ماندگاری سپرده 
ها در بانک، ش��کافی بين عرضه و تقاضا به 
وج��ود مي آي��د، توضي��ح داد: بانک مرکزی 
مي توان��د با اس��تفاده از منابع��ی که در اختيار 
دارد، شکاف به وجود آمده به واسطه کاهش 

ماندگاری سپرده ها در بانک ها را ُپر کند.
ندری تاکيد کرد در صورتی که ش��کاف بين 
عرضه و تقاضا در سپرده گذاری ها و اعطای 
تسهيالت ُپر نشود، شاهد انحرافاتی در نظام 
بانکی خواهيم بود که دليل آن تکاپوی برخی 
بانک ها برای تامين منابع مالی به شيوه های 
ديگر اس��ت. عضو هيات علمی دانش��گاه امام 
صادق )ع( درباره اينکه چرا بانک ها به سپرده 
های با رقم باال پيش��نهاد س��ودهای باالتری 

ارائ��ه مي کنن��د، گفت: س��پرده های کوچک 
ب��رای بانک ها اهميت چندانی ندارد ولی آنها 
برای حفظ س��پرده های ب��زرگ به دارندگان 
پيشنهاد پرداخت سود بيشتر به طور غيررسمی 
مي کنن��د. وی درب��اره اينکه آي��ا اين موضوع 
تخلف محس��وب مي شود يا خير، توضيح داد: 
در صورتی که بانک مرکزی و ش��ورای پول و 
اعتبار در قالب بخشنامه ای بانک ها را مکلف 
به پرداخت درصد مشخصی از سود کرده باشند، 
تخلف است اما اگر بانک ها با خود توافق کرده 
باشند، بانک مرکزی نمی تواند اقدامی انجام 
دهد. ندری در توضيح اين موضوع به فروش 
مازاد نفت در بازار و بيش از س��قف س��هميه 
توافق ش��ده توس��ط برخی از اعضای اوپک در 
بازار جهانی اشاره کرد. اين کارشناس پولی و 
بانکی خاطرنشان کرد: اگر چند بانک از سقف 
پرداخت سود تخلف کنند، بخش نظارتی بانک 
مرک��زی مي تواند درب��اره بانک های متخلف 
اق��دام قانون��ی الزم را انجام دهد اما اگر تمامی 
بانک ها برای جبران کس��ری نقدينگی خود 
س��ودهای باالتر پرداخت کنند، بانک مرکزی 
بايد سياست انبساطی پولی را اتخاذ کند. رئيس 
گروه پژوهشی بانکداری اسالمی پژوهشکده 
پولی و بانکی در پاسخ به اين سوال که بانک 
مرکزی چگونه مي تواند شکاف عرضه و تقاضا 
درباره کاهش ماندگاری س��پرده ها و افزايش 
تقاضا برای تسهيالت را مديريت کند، گفت: 
بانک مرکزی با توجه به قدرتی که قانون برای 
خل��ق پ��ول به آن داده اس��ت مي تواند کمبود 

نقدينگی در بازار را جبران کند.

مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی مطرح كرد

مثبت و منفی تاثير كاهش نرخ سود بر بازارها

با اشاره به اينکه عدم همکاری بانک های تراز اول اروپا با 
ايران ربطی به تحريم ها ندارد گفت: البته بانک ها ی درجه 
يک اروپايی هنوز نمی خواهند با ايران معامله کنند ولی اين 
موضوع هيچ ربطی به تحريم ندارد و به خاطر مسائل سياسی 
است. به گزارش اخبار بانک،سعيد ليالز کارشناس مسايل 
اقتصادی ادعاهای اقتصادی منتقدان دولت را خالف واقع 
دانس��ت و با اش��اره به ادعای مديرمس��ئول کيهان مبنی بر 
اينک��ه فق��ط با دو بانک خارج��ی رابطه داريم به آفتاب يزد 

گفت: شما کافی است همين امروز برويد در بانک مرکزی 
و ببينيد که صف گش��ايش اعتبار در بانک مرکزی به روز 
ش��ده اس��ت و هيچ صفی وجود ندارد و گش��ايش اعتبار به 
بانک ها  انجام می ش��ود. ليالز گفت: البته بانک ها ی درجه 
ي��ک اروپاي��ی هنوز نمی خواهن��د با ايران معامله کنند ولی 
اين موضوع هيچ ربطی به تحريم ندارد و به خاطر مسائل 
سياسی است. بانک ها ی درجه يک اروپايی به دليل اينکه 
از آينده سياسی در اياالت متحده نامطمئن هستند خودشان 

ترجيح می دهند فعال با ايران کار نکنند زيرا دردس��ر کار با 
ايران در حال حاضر بيش از نفع برای آنهاس��ت. البته بايد 
توجه داشت همانطور که قائم مقام بانک مرکزی نيز اعالم 
ک��رده رواب��ط م��ا با بانک ها ی کوچک و متوس��ط اروپايی 
کامال برقرار و گسترده است. وی افزود: به نظر من منافع 
تندروها در آمريکا اين است که توافق هسته ای اجرا نشود 
و اين مسئله خيلی روشن است. ليالز با رد ادعای ديگری 
مبنی بر اينکه پول صادرات نفت به کش��ور باز نمی گردد و 

بلوکه می شود گفت: اين يک ادعای بی اساس است. اينکه 
دولت سه سال توانسته قيمت دالر را با وجود دوبرابر شدن 
نقدينگی ثابت نگه دارد يکی از داليلش به خاطر اين است 

که پول نفت به کشور برمی گردد.

ریشه عدم همكاری بانك های تراز اول اروپا با ایران

مهدی تقوی با اش��اره به حل ش��دن برخی از 
موانع بانکی گفت: بس��ياری از موانع بانکی از 
بين رفته و تجار می توانند اعتبارات اس��نادی 
ب��از کنن��د و مبادل��ه کاال نيز به راحتی صورت 
می گيرد و شرايط اقتصادی رو به عادی شدن 

است.
ب��ه گزارش اخبار بانک،مهدی تقوی در مورد 
دس��تاوردهای برج��ام در ح��وزه بيمه و بانک 
به ايلنا گفت: در زمان تحريم ها ش��رکت های 
کش��تيرانی ايرانی  حمل بار،نمی توانس��تند در 
خارج از کش��ور بيمه ش��وند اما با اجرای برجام 
اين معضل حل ش��د و ش��رکت ها از اين پس 
می توانند با بيمه های خارجی کار کنند، اين در 
حالی است که پيش از برجام روابط بيمه های 
خارج��ی ب��ا ايران به دليل تحريم ها محدود و 

در پاره ای موارد قطع ش��ده بود و اگر ش��رکتی 
اروپايی با ايران کار می کرد آمريکا برايش��ان 
مش��کل بوجود می آورد. وی با اش��اره به حل 
شدن برخی از موانع بانکی نيز افزود: بسياری 
از موانع از بين رفته و هم اکنون تجار می توانند 
اعتبارات اسنادی باز کنند و مبادله کاال نيز به 

راحتی صورت می گيرد و اين اتفاق مبارک با 
چانه زنی ه��ای آقای ظريف وزير امور خارجه 
رخ داد و ش��رايط اقتصادی رو به عادی ش��دن 
است. وی با بيان اينکه اين موضوع به سرعت 
ص��ورت نمی گيرد و زمانبر خواهد بود، افزود: 
يکسری از تحريم ها همچنان وجود دارد زيرا 

مربوط به تحريم های اوليه می شود و ارتباطی 
با برجام ندارد. اما روابطی که قطع ش��ده بود 
دوباره برقرار شده و تا رسيدن به نتايج مثبت 

کمی به زمان نياز است.
تق��وی تصريح ک��رد: آقای روحانی زمانی که 
دولت را تحويل گرفت نرخ تورم 40 درصد و 
رشد اقتصادی منفی بود و ايشان تمام تالش 
خ��ود را ب��رای مثبت کردن اين نرخ انجام داد 
ت��ا نق��ل و انتقاالت و معامالت به زمان قبل از 
احم��دی ن��ژاد برگردد و اين دوره انتقال کمی 
زمانب��ر خواهدب��ود. اين اقتص��اددان در مورد 
وضعي��ت رک��ودی گفت: اف��رادی که مدعی 
هستند اقتصاد ايران هم اکنون در رکود بسر 
می برد اش��تباه می کنند. زمانی که نرخ رش��د 
منفی به س��مت مثبت ش��دن در حرکت است 

دوره رونق آغاز شده و اين موضوع را بنده بارها 
در کالس های دانشگاه تدريس کرده ام و در 
کتاب نظريه ادوار تجاری نيز به اين موضوع 
اشاره کرده ام و اين افراد مي توانند اين کتابها 

را مطالعه کنند.
وی تصريح کرد: نرخ رشد اقتصادی منفی 3 
درص��دی زمان احمدی نژاد هم اکنون مثبت 
شده و اين مسلما رکود نيست و در اقتصاد به 

آن رونق گفته مي شود.
اي��ن اقتصاددان در خاتمه افزود: رکود زمانی 
اس��ت که در س��رپايينی هس��تيم نرخ رشد 4 
درصدی زمانی که به منفی 3 درصد در زمان 
احمدی نژاد رس��يد رکود وجود داش��ت ولی 
زمانی که نرخ رشد سربااليی است به آن رکود 

نمی گويند بلکه دوره رونق خواهد بود.

مهدی تقوی عنوان کرد
دستاوردهای برجام در حوزه بانك و بیمه

اخبار

مدير طرح و برنامه بانک مسکن گفت : با کاهش نرخ سود، افتتاح صندوق پس انداز 
يکم در کشور افزايش يافته است. در مقطع قبلی ما شاهد افزايش افتتاح حساب به 
ميزان 77 درصد بوديم و در مرحله دوم که نرخ سود به ۱۱ درصد کاهش پيدا کرد 

شاهد اين بوديم که ورودی ها به ميزان ۱۱2 درصد افزايش پيدا کرد.
به گزارش اخبار بانک، محمد حسن مرادی در گفتگوی با صدا و سيما گفت : تا 
هفتم مرداد حدود 58 هزار و ۱۱0 نفر در حساب صندوق پس انداز مسکن يکم 

افتتاح حساب داشتند. وی درباره حساب صندوق پس انداز مسکن يکم گفت : 
بعد از اقدامات بانک برای گشايش شرايط افتتاح و کاهش نرخ سود تسهيالت 
؛ استقبال چشمگيری از حساب شد و مقايسه با سال گذشته حاکی از آن است 
که روند حس��اب های افتتاحی به بيش از دو برابر رس��يده اس��ت و بانک در دو 
مقطع اقدام به کاهش نرخ سود از ۱4 به ۱3 درصد و از ابتدای تير نيز ماه به ۱۱ 

درصد کرده است.

وی افزود : در مقطع قبلی ما ش��اهد افزايش افتتاح حس��اب به ميزان 77 درصد 
بوديم و در مرحله دوم که نرخ سود به ۱۱ درصد کاهش پيدا کرد شاهد اين بوديم 

که ورودی ها به ميزان ۱۱2 درصد افزايش پيدا کرد.
مرادی با اشاره به استقبال تهرانی ها از صندوق پس انداز يکم تاکيد کرد: افتتاحيه 
روزانه ما در تهران ۱35 درصد رشد داشته است که نشان می دهد تسهيالت بيشتر 

به قشر هدف خود نزديک تر شده و شرايط آن مناسب تر شده است.

ورودی های صندوق پس انداز یكم زیاد شد
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نام و دفتر مركزی یک 
كارگزاری وابسته به موسسه 

اعتباری تغییر كرد
 ن��ام کارگ��زاری عمران ف��ارس تغيير و به 
کارگ��زاری ملل تغيي��ر کرد. دفتر مرکزی 
اين کارگزاری وابسته به موسسه اعتباری 
ملل نيز تغيير کرد. به گزارش پايگاه خبری 
اخبار بان��ک، جديدترين تحوالت مربوط 
به صنعت کارگزاری بورس ايران نش��ان 
مي ده��د در پ��ی تغيير نام س��ال گذش��ته 
موسس��ه اعتباری عس��کريه ب��ه ملل،نام 
کارگزاری عمران فارس نيز به کارگزاری 
ملل تغيير کرد. اين ش��رکت کارگزاری که 
از س��ال 85 با رياس��ت هيات مديره هادی 
بيدختی ) معاون اس��بق نظارت بر ناشران 
س��ازمان ب��ورس قدي��م و مش��اور رئيس 
س��ازمان( تاسيس شده،س��ال گذشته به 
کنسرس��يومی از چند فعال حرفه ايی بازار 
سرمايه به همراه موسسه ملل واگذار شد. 
در پی اين تغيير مالکيت،علی متولی هم با 
تصمي��م هيات مديره به عنوان مديرعامل 
جدي��د کارگزاری معرفی ش��ده اس��ت. از 
س��ودی ديگر دفتر مرکزی اين کارگزاری 
که پيش از اين در منطقه ظفر بود به خيابان 
قائ��م مقام فراهانی ني��ش خيابان چهارم 
منتقل شده است. پيش از اين علی متولی 
مدي��ر اي��ن کارگزاری در گفت وگو با اخبار 
بان��ک، راه ان��دازی تاالرهای اختصاصی 
در تهران و شهرس��تان ها از جمله مش��هد، 
اخ��ذ مج��وز فعاليت در بورس های کاال و 
انرژی، تاسيس س��بدهای بزرگ سرمايه 
گ��ذاری و صندوق ه��ای متنوع و متعدد، 
جذب سرمايه گذار خارجی و فراهم کردن 
زمينه های الزم برای تبديل شدن به يک 
هلدين��گ بزرگ مالی از جمله برنامه های 
مدنظر هيات مديره کارگزاری ملل عنوان 

کرده بود.

بانک ملی در پرداخت 
وام ازدواج پیشتاز شد

بانک ملی ايران در جهت حمايت از جوانان و 
گسترش سنت حسنه ازدواج از ابتدای دولت 
يازده��م تاکن��ون بيش از 5ر23 هزار ميليارد 
ريال تسهيالت قرض الحسنه ازدواج و تهيه 
جهيزي��ه پرداخ��ت کرده اس��ت . به گزارش 
اخبار بانک، از اين ميزان تس��هيالت ازدواج 
وتهي��ه جهيزي��ه بيش از 3 هزار ميليارد ريال 
در سال ۱3۹2 و حدود ۱0 هزارميليارد ريال 
برای س��ال ۱3۹3 ونزديک  ۹ هزار ميليارد 
ريال مربوط به سال ۱3۹4 بوده است. ضمنًا 
بانک ملی ايران بيش از 2ر۱ هزار ميليارد ريال 
تس��هيالت قرض الحس��نه ازدواج از ابتدای 
س��ال ۱3۹5 تا کنون به مزدوجين پرداخت 
نموده است که از اين ميزان تسهيالت 250 
ميلي��ارد ري��ال مربوط به فروردين ماه ، 482 
ميليارد ريال مربوط به ارديبهشت ماه و بيش 
از 523 ميلي��ارد ري��ال و ۹84 ميليارد ريال به 
ترتيب در خرداد و تير ماه سال جاری پرداخت 
نموده اس��ت . پرداخت وام ازدواج در راستای 
حمايت بانک در ترويج اين سنت حسنه از سير 

صعودی مطلوبی برخوردار است.

محمدحس��ين حس��ين زاده-  مديرعامل بانک قرض الحس��نه 
رسالت در نشستی خبری به مذاکره با بنگاه ها و موسسه های 
مالی اروپايی اشاره کرد و افزود: از جمله يک بنياد آلمانی که با 
بانک های 70 کشور جهان ارتباط دارد به تازگی به ايران سفر 
کرد و قرار است مشاوره هايی را در بخش بانکداری اجتماعی 

و توسعه کارآفرينی به کشورمان ارايه دهد.

وی درب��اره مي��زان وام ه��ای قرض الحس��نه ای که اين بانک 
پرداخت کرده است، گفت: از ابتدای فعاليت اين بانک در سال 
۱3۹2 تا پايان سال ۱3۹4 در مجموع ۱22 هزار ميليارد ريال وام 
پرداخت شده است. مديرعامل بانک قرض الحسنه رسالت ادامه 
داد: پارسال 40 هزار ميليارد ريال وام پرداخت شد و پيش بينی 

مي شود امسال نيز تعداد 600 هزار فقره وام داده شود.

حس��ين زاده با بيان اينکه بانک قرض الحس��نه رسالت به منابع 
دولتی وابس��ته نيس��ت و با تکيه بر س��پرده گذاری ها و اعطای 
تس��هيالت قرض الحس��نه فعاليت مي کند، اضافه کرد: بيش از 
۹5 س��پرده گذاران در بانک قرض الحس��نه، زير يکصد ميليون 
ريال)۱0 ميليون تومان( س��پرده گذاری کرده اند، که نش��ان 

مي دهد اين بانک، با مشتريان خرد تعامل دارد.

بانکداری مجازی توسعه می یابد اخبار

فرهاد صديقی توانا ���

بانک مرکزی درصدد اس��ت بخش اقتصاد را 
از رکود خارج کند و در همين زمينه، هدف را 
حمايت از بنگاه های کوچک و متوسط قرارداده 
که در مدت اخير به دليل رکود حاکم بر بخش 
اقتصاد، حيات شان تهديد شده، گذاشته است. 
ضمن اينکه اين اقدام می تواند شرايطی ايجاد 
کند که منابع پرداخت شده از سوی بانک ها، 

به معوقات بانکی تبديل نشود.
ب��ه گزارش اخبار بانک،کمک به بخش توليد 
و صنعت کش��ور که در س��ال های گذشته، با 
مشکالت زيادی روبه رو شده اند، به عنوان يک 
اولويت برای سياست گذاران اقتصادی و پولی 
کش��ور تلقی می ش��ود؛ بخشی که می تواند در 
صورت احيا و برطرف شدن مشکالتش، موتور 
محرک اقتصاد باشد و اقتصاد را از رکود حاکم 
خارج کند. به طوری که در س��ال های ۹2 تا 
۹4 تالش و تمرکز سيس��تم بانکی کش��ور به 
تامين س��رمايه درگردش توليد معطوف شد و 
در س��الی که اقتص��اد مقاومتی، اقدام و عمل 
نامگذاری ش��ده، تيم اقتصادی دولت با توجه 
ب��ه رک��ود حاکم بر سيس��تم بانکی و صنعت 
کشور، در يک برنامه هماهنگ توجه ويژه اش 
را به صنايع کوچک و متوس��ط معطوف کرد 
و در تالش اس��ت تا با اعطای تس��هيالت به 
بخش ه��ای توليدی زمينه رونق اقتصادی را 
فراه��م کن��د. اما از آنجا که اين گروه از صنايع 
در سال های گذشته مشکالت زيادی ازجمله 
معوقات و چک های برگشتی داشتند، بانک ها 
ب��ا توج��ه به تاکيدات و بخش��نامه های بانک 
مرکزی از پرداخت تسهيالت به آنها خودداری 
می کردند. در چنين شرايطی دولت در اقدامی 
تصميم گرفت شرايط را دست کم در سال ۹5 
برای بنگاه های کوچک و متوسط تغيير دهد. 
به اين ترتيب مقرر ش��د اين گروه از صنايع از 
تس��ويه بدهی های معوق، پرداخت چک های 
برگشتی و رعايت نسبت مالکيت 25درصدی 
مس��تثنا ش��ود و در امسال از تسهيالت بانکی 
اس��تفاده کن��د. ضمن اينک��ه بانک مرکزی 
طرح��ی را برای حمايت از بنگاه های کوچک 
و متوس��ط آغاز کرد و بانک ها را مکلف کرد 
ت��ا برای حماي��ت از اين بخش ها گام بردارند 
و نق��ش موثرش��ان را دراي��ن حوزه پررنگ تر 

از گذش��ته کنن��د. ب��ه اين ترتيب، براس��اس 
دستورالعمل بانک مرکزی، شبکه بانکی ملزم 
ش��د ۱6هزار ميليارد تومان برای 7500بنگاه 
توليدی کوچک و متوسط تسهيالت پرداخت 

کند، چيزی حدود ۱0درصد کل منابع شان.
هرچند که بانک مرکزی با ابالغ اين مصوبه 
به بانک های عامل و با عزم جدی برای اجرای 
درست آن تالش کرده است اما نبايد فراموش 
کرد که سيس��تم بانکی تجربه ناموفقی مانند 
تس��هيالت دهی به واحده��ای زودبازده را در 
دولت گذش��ته داش��ته اس��ت و با اين تجربه، 
حساس��يت بان��ک مرکزی را ب��ه اجرای اين 
طرح بيشتر کرده است که البته اين حساسيت 
چندان عجيب به نظر نمی رس��د. ضمن اينکه 
بايد به اين موضوع توجه داش��ت که بانک ها 
هم با محدوديت هايی در منابع مواجه هستند 
و در اقتص��اد بان��ک محور ما، تقاضا همواره از 
سيستم بانکی است و هر بخش و بنگاهی که 
ني��از به منابع دارد، در گام نخس��ت، تقاضای 

خود را روی ميز بانک ها می گذارد.
در چنين ش��رايطی بانک مرکزی، هدف خود 
را حمايت از توليد و صنعت کشور اعالم کرده 
اما در عين حال شروطی برای ارائه تسهيالت 
تعيين کرده است. بانک مرکزی بسيار حساس 
اس��ت که اين تس��هيالت به صنايعی تزريق 
ش��ود که ارزش افزوده ايجاد می کنند، يعنی 
کاالهای شان فروش می رود يا بازار صادراتی 
دارن��د. به عبارت ديگر تس��هيالت بانکی در 
قال��ب طرح دولت برای تقويت توليد و خروج 

از رکود به بنگاه های کوچک و متوسطی تعلق 
می گيرد که توان ايجاد ارزش افزوده را دارند. 
کارشناسان، اين اقدام بانک مرکزی را مثبت 
ارزياب��ی می کنند و معتقدن��د که اين اولويت 
و ش��رط گذاری، بايد با نظارت بانک مرکزی 
به ش��کل درس��ت و دقيق اجرا ش��ود و صنايع 
و بنگاه ه��ای که ارزش افزوده باالتری ايجاد 
می کنن��د در ص��ف درياف��ت وام قرار گيرند تا 
مناب��ع محدود بانک ها، مديريت و به ش��کل 

هدفمند در اقتصاد توزيع شود.
جلوگيری از هدر رفت منابع بانکی ���

دراين زمينه آلبرت بغزيان يکی از کارشناسان 
اقتص��ادی ب��ه صمت مي گوي��د: اينکه بانک 
مرکزی برای پرداخت تسهيالت شرط تعيين 
کرده است، اقدام مثبتی است و بايد آن را به فال 
نيک گرفت. به گفته وی، بانک مرکزی تاکيد 
کرده که بانک ها بايد در اعطای تسهيالت به 
بنگاه ها و صنايع کوچک و متوسط، آن دسته 
از بنگاه هايی را حمايت کنند که ارزش افزوده 
باالت��ری دارد، به عبارتی بايد تس��هيالت به 
بخش��ی تزريق ش��ود که بازار صادراتی دارد و 
ش��رايط فروش کااليش فراهم است. به نظر 
من اين ش��رط بس��يار مناسب است و می تواند 
منابع را هدفمند به سمت بخش واقعی اقتصاد 

که دچار بحران هستند هدايت کند.
او بر اين باور اس��ت: البته اينکه بانک ها کدام 
بنگاه اقتصادی را بايد حمايت کنند و منابع به 
کدام بخش از اقتصاد بايد اعطا ش��ود، نياز به 
بررسی و دقت دارد تا نقدينگی به دست همان 

بخش��ی که نيازمند است برسد. بغزيان معتقد 
اس��ت که اين شرط گذاری می تواند زمينه ای 
ايجاد کند که ديگر همه صنايع و بنگاه ها برای 
دريافت وام در بانک ها به صف نشوند چرا که 
در حال حاضر بنگاه هايی هس��تند که کارآيی 
الزم را ندارن��د، از فن��اوری مناس��ب بهره مند 
نيس��تند، بازار صادراتی ندارند و فعاليت ش��ان 
ب��رای اقتص��اد توجيه ندارد و اگر هم منابع در 
اختيارش��ان قرار بگيرد، فقط باعث هدررفت 
منابع بانک ها خواهند شد بدون اينکه تاثيری 
برای اقتصاد کشور داشته باشند. به گفته اين 
کارش��ناس، اگر اين شرط در بانک ها رعايت 
ش��ود و بان��ک مرکزی نظ��ارت خود را در اين 
زمين��ه بيش��تر کند، به طور حت��م، بنگاه هايی 
درخواس��ت وام خواهند داش��ت که طرح شان 
توجيه مطمئن دارد هستند و می توانند ارزش 
افزوده برای کشور ايجاد کنند. او درعين حال 
تصريح کرد بخش هايی که از مواد اوليه داخلی 
اس��تفاده می کنند، همچون بخش کشاورزی 
و بخ��ش مع��ادن و بس��ياری ديگر از صنايع و 
واحدهای توليدی ازجمله بخش هايی هستند 
که بايد دراين زمينه مورد حمايت قرار گيرند 
و در اولويت دريافت وام باش��ند. اين موضوع 
برکسی پوشيده نيست که بانک ها نمی توانند 
جوابگ��وی تمام��ی بخش ها باش��ند و کمبود 
منابع اين توانايی را از آنها س��لب کرده اس��ت، 
بنابراي��ن اين ش��رط گذاری می تواند عاملی 
ب��رای مديريت منابع و هدايت هدفمند منابع 

به بخش های اقتصادی باشد.

جلوگيری از معوق شدن وام ها ���
ج��واد صالح��ی از ديگر کارشناس��ان حوزه 
اقتصادی نيز معتقد اس��ت که بانک مرکزی 
درصدد است بخش اقتصاد را از رکود خارج کند 
و در همين زمينه، هدف را حمايت از بنگاه های 
کوچک و متوسط قرارداده که در مدت اخير به 
دليل رکود حاکم بر بخش اقتصاد، حيات شان 
تهديد ش��ده، گذاش��ته است. وی ادامه داد: اما 
بانک مرکزی ش��رط حمايت از اين بخش را 
خدمت دهی به بنگاه هايی دانس��ته که بتوانند 
کاالی شان را بفروشند و بازار صادراتی داشته 
باش��ند که به نظر می رس��د اقدام خوبی باشد 
و بتوان��د راه��ی برای حماي��ت از بخش های 
واقعی باش��د. ضمن اينکه اين اقدام می تواند 
ش��رايطی ايجاد کند که منابع پرداخت ش��ده 
از س��وی بانک ها، به معوق��ات بانکی تبديل 
نشود. چراکه تا وقتی بنگاهی نتواند کااليش 
را بفروشد، نمی تواند در بازپرداخت بدهی اش، 
خوب عمل کند و اين ش��رط می تواند زمينه 

کاهش مطالبات بانک ها را فراهم کند.
 وی ادامه داد: هرچند که ارائه تس��هيالت به 
اين بخش و رفع مش��کالت مالی بنگاه های 
کوچک و متوسط می تواند راهی برای خروج 
اين بخش از مش��کالت و خارج کردن رکود 
از اقتصاد باش��د، اما به نظر می رس��د اين اقدام 
به تنهايی نمی تواند کارس��از باش��د. او براين 
باور است که در کنار اين اقدامات بايد شرايط 
جلوگي��ری از واردات بی روي��ه و قاچ��اق کاال 
فراهم شود تا توليد داخلی بازاری برای فروش 
کاال و خدماتش داش��ته باش��د و اين موضوع 
نيازمند عزم جدی است. وی در ادامه همچنين 
به استقالل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: 
به نظر می رس��د درصورتی که بانک مرکزی 
مس��تقل عم��ل کند، می تواند سياس��ت های 
بهت��ری در ح��وزه اقتصادی پياده کند و منابع 
محدود بانک ها را به سمت بخش هايی هدايت 
می کند که برای رونق اقتصاد مفيد اس��ت، نه 
اينک��ه در جايی هزينه ش��ود ک��ه به بانک ها 
تکليف می ش��ود و ممکن اس��ت توجيهی هم 
نداشته باشد. صالحی بر اين باور است که اگر 
اين ش��رايط ايجاد شود و بانک ها هم حمايت 
مالی خود را از بخش های مهم اقتصادی کنند 
به طور حتم اين شرايط زمينه رونق اقتصاد را 

در کشور فراهم می کند.

با هدف جلوگيری از معوق شدن وام های بانکی؛

بانک ها در پرداخت تسهيالت محتاط تر شدند

با حمايت بانک اقتصادنوين دومين جش��نواره و نمايشگاه 
ملي اسباب بازي از ۱8 تا 22 مرداد ۱3۹5 برگزار مي شود. 
ب��ه گزارش خبرگ��زاري روابط عمومي بانک اقتصادنوين، 
با توجه به اينکه اين بانک به عنوان تنها نماينده سازمان 
 Global( هماهنگ کننده برنامه هفته جهاني پول CYFI
money week( وظيف��ه تروي��ج فرهن��گ پ��س انداز و 
آموزش بانکداري براي کودکان و نوجوانان را در جمهوري 
اسالمي ايران بر عهده گرفته است محصوالت و خدمات 
مرتبط با گروه سني کودک و نوجوان را در اين نمايشگاه 

ارايه و معرفي خواهد نمود. در اين راستا بانک اقتصادنوين 
چن��دي پي��ش »کارت نوج��وان« را معرف��ي نمود که اين 
خدمت مختص گروه س��ني ۱2 تا ۱8 س��ال مي باش��د و در 
دومين جش��نواره و نمايش��گاه ملي اس��باب بازي از طريق 
غرفه اين بانک در نمايش��گاه مذکور ارايه خواهد ش��د. به 
منظور ايجاد انگيزه در نوجوانان براي بهره گيري از خدمات 
بانک��ي ع��الوه بر طراحي بازي ه��اي مرتبط بازار پول، در 
هر روز نمايشگاه جوايزي ارزشمندي به قيد قرعه تقديم 
نوجوان��ان عزيز خواهد ش��د. ب��ا بهره مندي از اين خدمت 

نوجوانان اين گروه س��ني مي توانند با افتتاح حس��اب در 
يکي از ش��عب بانک اقتصادنوين در سراس��ر کشور ضمن 
آشنايي عملي به مفاهيم پولي و بانکي از سود کوتاه مدت 
روزشمار بهره مند شوند، ضمن اينکه کارت بانکي نيز به 
نام ا يش��ان صادر خواهد ش��د. براي دريافت اين خدمت 
الزم اس��ت نوجوان براي نخس��تين بار با در داست داشتن 
شناسنامه و کارت ملي به همراه ولي خود به يکي از شعب 
بانک اقتصادنوين مراجعه کند. عالقه مندان دريافت اين 
خدمت مي توانند براي کس��ب اطالعات بيش��تر با شماره 

4803۱000-02۱ مرکز سالم مهر تماس حاصل نمايند.
اين جشنواره در مرکز آفرينش هاي فرهنگي هنري کانون 

واقع درخيابان حجاب تهران برگزار خواهد شد.

بانك اقتصادنوین حامي دومین جشنواره و نمایشگاه ملي اسباب بازي
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تندیس جشنواره برند محبوب 
به بیمه پارسیان رسید

به گزارش روابط عمومی و اموربين الملل 
بيمه پارسيان؛ در سومين دوره جشنواره برند 
محب��وب مصرف کنندگان، تنديس زرين 
محبوب ترين برند در گروه بيمه به شرکت 
بيمه پارس��يان تعلق گرفت. در روزپايانی 
اين جشنواره که يازدهم مردادماه با حضور 
تنی چند از مس��ئولين و دست اندرکاران و 
همچنين مديران و کارشناسان سازمان ها 
و صنايع مختلف کش��ور در محل س��الن 
همايش ه��ای صداوس��يمای ج.ا.ا برگزار 
گرديد طبق اعالم دبيرخانه جش��نواره ؛ در 
نظرس��نجی گسترده ای که در سطح ملی 
آرای مردم��ی در 88 گ��روه کاال/خدمات 
ص��ورت پذيرفته اس��ت  بر اس��اس نتايج 
بدست آمده، برندهايی که در هر گروه حائز 
باالترين تعداد آرای مردمی ش��ده باش��ند 
ب��ه عن��وان محبوبترين برند گروه کااليی 
موردنظ��ر معرفی گرديده و تنديس زرين 
برن��د محبوب در گروه موردنظر را دريافت 
خواهند کرد که در گروه بيمه اين تنديس 

به بيمه پارسيان تعلق گرفت. 

پیام تبریک مدیرعامل بیمه 
ایران بمناسبت روز خبرنگار 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ن و القلم و مايسطرون

فرهيخته گرانمايه
حض��ور اصح��اب رس��انه در عرصه های 
مختل��ف خبررس��انی و انعکاس صحيح و 
به موقع اخبار و اطالعات، نقش بس��زايی 
در س��طح آگاهی و رش��د فرهنگ عمومی 
و تخصص��ی جامع��ه ايفا می کند.در دنيای 
امروز، خبرنگاران نقش مهم و تعيين کننده 
ای بعنوان رابط بين مس��ئولين ،س��ازمانها 
و مردم در اطالع رس��انی صحيح و ايجاد 
محي��ط ام��ن خبری ايفا م��ی کنند. حضور 
اصحاب رس��انه، با توش��ه ای از تجارب و 
اندوخته ه��ای گرانق��در در مراکز خبری و 
اطالع رس��انی کش��ور همواره مورد اعتماد 
مردم و مسئولين بوده و بدون ترديد تعامل 
شما عزيزان در توسعه فرهنگی ،اجتماعی 
،اقتصادی و سياس��ی کشور قابل تقدير می 
باشد. اينجانب هفدهم مرداد سالروز شهادت 
خبرنگار ش��جاع و پرتالش شهيد محمود 
صارم��ی و روز خبرن��گار را ب��ه عنوان يک 
مناسبت ارزشمند اجتماعی گرامی می دارم 
و س��المتی ،کاميابی و توفيقات روزافزون 
تمامی خبرنگاران گرامی را که در کس��وت 
خبر رس��انی متعهدانه فعاليت می نمايند،از 
درگاه حضرت احديت مسئلت می نمايم. 
محسن پورکيانی
رئيس هيات مديره و مديرعامل بيمه ايران

143۰ انعکاس خبری، حاصل 
همراهی رسانه ها با بیمه دانا 

بي��ش از ۱430 انع��کاس خب��ری در طول 
چه��ار ماه اول س��ال ج��اری از بيمه دانا در 
س��طح رس��انه های گروهی منتش��ر شده 
اس��ت. روابط عمومی بيمه دانا در آس��تانه 
۱7 م��رداد، روز خبرن��گار، ضم��ن تبريک 
اين روز خجس��ته ب��ه تمامی اصحاب قلم 
و رس��انه و تقدي��ر از تالش ه��ای ش��بانه 
روزی آنها در پوش��ش اخبار و رويدادهای 
اقتصادی و تنوير افکار عمومی اعالم کرد: 
در طول چهار ماه ابتدای س��ال جاری در 
سطح رس��انه های گروهی بيش از ۱430 
انعکاس خبری از عملکرد بيمه دانا انتشار 
يافت��ه که اين ام��ر حاصل تعامل و ارتباط 
مناسب مديريت روابط عمومی با اصحاب 

رسانه بوده است. 

بیمه آسیا خبرنگاران را بیمه كرد 
روابط عمومي بيمه آسيا در اطالعيه اي با 
تبريک روز خبرنگار و با اش��اره به احتمال 
بروز حوادث در فعاليت هاي خبررس��اني و 
اطالع رساني، اعالم کرد:بيمه آسيا از سال 
۱386 و در جه��ت تقدير،قدردان��ي و رفع 
نگراني و دغدغه خبرنگاران در مواقع بروز 
حوادث ،خبرنگاران حوزه بيمه رسانه هاي 
جمعي کش��وررا تحت پوشش بيمه عمر و 

حوادث گروهي قرار داده است. 

با حضور مديرعامل شرکت بيمه نوين و معاون بانکداری شرکتی 
بانک اقتصاد نوين طرح سوپرمارکت مالی بانک اقتصاد نوين راه 
اندازی شد. به گزارش روابط عمومی بيمه نوين، حسين کريم خان 
زند؛ مديرعامل شرکت بيمه نوين در مراسم افتتاحيه طرح بانکداری 
جامع که صبح امروز در شعبه فرشته بانک اقتصاد نوين با حضور 
معاونان و مديران اين بانک برگزار ش��د، ضمن ابراز خرس��ندی از 

تحقق طرح های پيش��رو در گروه مالی اقتصاد نوين، گفت: آغاز 
اجرای اين طرح در ش��عب بانک اقتصاد نوين ش��روع بسيار خوبی 
ب��رای همکاری های مش��ترک مالی، بانک��ی و بيمه ای در گروه 
هلدين��گ اقتصاد نوين اس��ت. وی ادام��ه داد: امروز نگرش های 
بازاريابی درحوزه اقتصادی و مفهوم تخصص در حوزه مالی در دنيا 
تغيير زيادی کرده است. ديدگاه امروزی رضايتمندی مشتريان را در 

گرو ارائه خدمات با کيفيت و سهل الوصول می داند. کريم خان زند 
درخصوص اهميت ارائه خدمات جامع پولی و بانکی به مشتريان 
خاطرنشان کرد: تخصص و مهارت های فروش در خدمات مالی، 
بانکی و بيمه ای بسيار گسترش يافته و با آموزش و ارتقای دانش 
کارشناسان خود بايد بتوانيم پهنه گسترده ای از خدمات مالی را زير 

يک سقف برای اطمينان و راحتی مشتريان ارائه دهيم.

راه اندازی طرح سوپرماركت مالی بانک اقتصاد نوین با مشاركت بيمه نوین

وزي��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با بيان اين 
که ريزش نيرو در صنايع سنتی اتفاق می افتد، 
گفت: برای کارگران جديد 400 هزار دفترچه 

تامين اجتماعی صادر شده است.
به گزارش اخبار بانک،علی ربيعی  در نشست 
ملی هماهنگی و اجرای پروژه طرح توس��عه 
کسب و کار که به صورت مشترک بين وزارت 
جهاد کشاورزی، وزارت کار و اتحاديه جهانی 
زنبورداران ايران در محل وزارت جهاد برگزار 
ش��د، به وضعيت اش��تغال در کشور اشاره کرد 
و گف��ت: اش��تغال از اصلی ترين اولويت های 
دولت بوده و به نوعی بايد گفت، اولويت يک 

ما محسوب می شود.
وی با اشاره به اينکه سياست های ما در حوزه 
اش��تغال مبتنی بر رشد است، اظهار اميدواری 
کرد: بيکاری تل انبار شده که ناشی از کسری 
رش��د اقتص��ادی و کوچک ش��دن اقتصاد در 
سال های گذشته به وجود آمده و اکنون ما بايد 

جور آن را بکشيم، هر چه زودتر حل شود.
 ب��ه گ��زارش  فارس،ربيعی بر اين نکته تأکيد 
کرد که س��االنه 600 هزار ش��غل بايد در حوزه 
خدمات مولد و امور دام ايجاد ش��ود و افزود: 
از س��رمايه گذاران ب��ه وي��ژه در حوزه صنعت 
زنبورداری می خواهيم که به اين مسئله ورود 

کنن��د و م��ا هم برای حمايت از اين صنعت به 
دنبال آن هستيم که ترکيبی از بيمه سالمت 
و بيم��ه تأمين اجتماعی ب��رای زنبورداران به 

وجود آيد.
وزي��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی در بخش 
ديگری از سخنان خود به اين نکته اشاره کرد 

که ما بايد نام و نش��ان تجاری معتبری برای 
عسل توليدی در کشور ايجاد کنيم، تا در پی 
آن افزايش صادرات و ايجاد اشتغال را شاهد 

باش��يم. ربيع��ی به آمار موج��ود در وزارتخانه 
متبوعش اش��اره کرد و گفت: طبق آمار بيش 
از 400 هزار دفترچه بيمه شده جديد که برای 
ب��ار اول در س��ازمان تأمي��ن اجتماع��ی ثبت 
ش��ده اند، داريم که به ما نش��ان می دهد که در 
بخش هايی از صنعت به نقطه ميرايی و ريزش 
نيرو رسيده ايم که اين مسئله در صنايع دستی 
که مربوط به چهار دهه گذش��ته اس��ت، بيشتر 

مشاهده می شود.
وی اضاف��ه کرد: مطالعات نش��ان می دهد در 
صنعت پوشاک، کفش و بخش هايی از صنايع 
دس��تی با جهش های ش��غلی مواجهيم، ولی 
ظرفيت های فوق العاده زيادی در بخش های 
خدمات مولد مانند حمل و نقل و گردشگری 

داريم.
وی اظه��ار امي��دواری ک��رد که ب��ا امضای 
تفاهم نام��ه ای ک��ه بين وزارت جهاد و وزارت 
کار به همراهی بخش خصوصی برای توسعه 
کسب و کار در صنعت زنبورداری اتفاق افتاده، 
شاهد افزايش توليد، اشتغال و صادرات عسل و 
محصوالت مشتق از آن با ارزش افزوده بيشتر 
باشيم، چرا که طبق اين تفاهم نامه در مرحله 
اول، 5 هزار نفر در 6 استان کشور مشغول به 

کار خواهند شد.

صدور400هزار دفترچه بيمه در تأمين اجتماعی

بيمه »ما«  در راس��تای مس��ئوليت اجتماعی سازمان های 
اقتصادی موجب تحس��ين معاون دبير کل س��ازمان ملل و 
مدير اجرائی برنامه محيط زيس��ت ملل متحد قرار گرفت 
و خس��ارتهای پلن��گ ايران��ی را پرداخت کرد.  مدير عامل 
بيمه »ما«  در آيين »پرداخت خسارات تحت پوشش بيمه 
مسئوليت مدنی جامع پلنگ ايرانی به خسارت ديدگان«،که 
موجب حيرت و تحس��ين اشتاينر )معاون دبيرکل سازمان 
مل��ل متح��د و مدي��ر اجرائ��ی برنامه محيط زيس��ت ملل 
متحد( ش��ده،با حضور مديرکل حفاظت از محيط زيس��ت 
اس��تان هرمزگان، مديرکل حفاظت و مديريت ش��کار و 
صيد سازمان محيط زيست کشور، معاون محترم استاندار 
بوشهر، مدير محترم بانک ملت استان بوشهر، مديرعامل 

محترم صندوق ملی محيط زيست کشور، مديرکل منابع 
طبيعی و جهاد کش��اورزی و ديگر مس��ووالن اس��تانی و 
جمعی از محيط بانان ش��هر بوش��هربيان کرد: بيمه »ما« 
در راس��تای حمايت از روس��تاييان کشور و کمک به منابع 
محيط زيس��ت کش��ور و حفظ نماد قدرت و شجاعت يعنی 
پلنگ ايرانی وارد چنين مس��ئوليت اجتماعی ش��ده است. 
مهندس مجيد صفدری،با اش��اره به قدمت پنج س��اله بيمه 
»ما« و اين که هنوز بيمه » ما« در دوران نوپايی به س��ر 
می برد، يادآور ش��د: با وجود برخی از مس��ائل در خصوص 
قبول اين مسووليت،همواره با خود انديشيديم که مگر می 
شود که » پلنگ حمله کند، هيچ کس پاسخگو نباشد؛دارايی 
روستايی های بی گناه از بين برود،  کسی به دادشان نرسد!« 

به همين روی براساس رسالت اجتماعی خود وارد اين فضا 
شديم.  در ادامه  معاون محترم استاندار بوشهر از شرکت 
بيمه »ما«  و س��ازمان محيط زيس��ت به خاطر تالش ها و 
نقش برجسته ای که در حمايت از پلنگ ايرانی و روستائيان 
کشور ايفا نموده است، تقدير و تشکر کرد.همچنين در اين 
مراسم،مديرکل حفاظت از محيط زيست با اشاره به انتشار 
گزارش��اتی مبنی بر ش��کوائيه اهالی تنگه ارم در خصوص 
حمله پلنگ، در روزنامه محلی بوشهر گفت: با پيگيری ها 
و رايزنی های خانم ابتکار و مجموعه محيط زيست استان، 
بر آن ش��ديم تا طرح پايلوت پلنگ ايرانی را در شهرس��تان 
دشتستان آغاز کنيم و اين گونه برای نخستين بار اين طرح 
در اس��تان کليد خورد. در ادامه دکتر آرزو صانعی، مجری 

ط��رح مل��ی حفاظت از پلنگ ايرانی در خصوص دو برنامه 
حفاظتی در اين راس��تا تصريح کرد: از جمله مش��کالت 
مطرح در حفظ پلنگ ايرانی در اين منطقه، توسعه جاده ها، 
تخريب طبيعت، توس��عه مناطق مس��کونی، خشکسالی، 
آتش سوزی، کاهش شديد طعمه اين گونه و شکار و صيد 
غي��ر مج��از بود که پس از بررس��ی و جمع آوری داده های 
مورد نياز، اين منطقه انتخاب شد. وی افزود : موارد تحت 
پوش��ش  برنامه بيمه جامع پلنگ ايرانی که توس��ط بيمه 
»ما« عملياتی شد  شامل خسارات دام، پرداخت مستقيم 
به فرد خسارت ديده و خسارات واردشده به محيط زيست 

به دليل تلفات پلنگ است.

بیمه »ما« تحسین مقامات سازمان ملل را برانگیخت

اخبار

برگزاري جشنواره بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه 
سرمد با جوایز ارزنده 

جشنواره بيمه های عمر و سرمايه گذاری بيمه سرمد از اول مرداد ماه تا۱3 آذر 
ماه سال جاری مصادف با روز بيمه برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی 
بيمه سرمد، در قالب اين جشنواره که برای مشتريان بيمه عمر و سرمايه گذاری 
ش��رکت که به عضويت باش��گاه مشتريان س��رمد نيز درآمده باشند، طراحی 
شده است، هدايای ارزنده ای شامل يکدستگاه خودروی پژو 206 که به قيد 
قرع��ه ب��ه يکی از بيمه گذاران بيمه عمر و س��رمايه گذاری تقديم می گردد و 
همچنين 5 )پنج( عدد سکه بهار آزادی برای پنج نفر از بيمه گذاران برتر بيمه 
عمر و س��رمايه گذاری که دارای باالترين ميزان امتياز در باش��گاه مش��تريان 
ش��رکت می باش��ند، در نظر گرفته ش��ده است. گفتنی است پرداخت حق بيمه 
به مبلغ 6ميليون ريال در رشته بيمه های عمر و سرمايه گذاری در طول مدت 
جشنواره، نداشتن اقساط معوق در بيمه های عمر و سرمايه گذاری، ثبت نام در 
جش��نواره از طريق باش��گاه مشتريان بيمه سرمد، شرايط الزم جهت شرکت 
در اين جش��نواره می باش��د. جهت کسب اطالعات بيشتر می توانيد با سامانه 
امور مش��تريان به ش��ماره 43۹63-02۱تماس حاصل نموده و يا به باش��گاه 
مشتريان شرکت بيمه سرمد به نشانی http://club.sarmadins.ir/ و يابه 

شعب و نمايندگی های بيمه سرمد در سراسر کشور مراجعه فرماييد.

دیدار سفیر اسپانیا با مدیرعامل بیمه رازی 
 اخبار بانک: ادواردو لوپز بوس��کتس س��فير اس��پانيا و دکتر يونس مظلومی 
مديرعامل بيمه رازی در ساختمان مرکزی بيمه رازی با يکديگر ديدار کردند. 
به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بيمه رازی،دکتر يونس مظلومی 
در محل ش��رکت بيمه رازی در روز س��ه ش��نبه ۱3 مردادماه با س��فير کش��ور 
اس��پانيا ديدار و گفتگو کرد. دکتر مظلومی ضمن اش��اره به پيش��ينه درخشان 
روابط فرهنگی و اقتصادی ميان دو کشور ايران و اسپانيا در خصوص صنعت 
بيم��ه و جاي��گاه اي��ن صنعت در اقتصاد کش��ور صحبت کرد، ضمن تحوالت 
صورت گرفته اخير در کشور و دوران پسا برجام، بيمه رازی با تمام ظرفيت 
خود تالش می کند با به کارگيری پتانس��يل های موجود روابط با بنگاه های 

اقتصادی بين المللی را آغاز نمايد. 

برگزاری جلسه هم اندیشی بیمه كوثر 
و سازمان بسیج حقوق دانان كشور

جلس��ه هم انديش��ی بيمه کوثر و سازمان بس��يج حقوق دانان با هدف افزايش 
مشارکت همه جانبه براساس نيازها و توانمندهای طرفين برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی و اعالم مدير بيمه وکالت بيمه کوثر؛ اين جلسه باحضور مجيد 
مش��علچی فيروزآبادی، مديرعامل بيمه کوثر؛ علی بهادری جهرمی، رييس 
سازمان بسيج حقوق دانان کشور و نيز جمعی از مديران و کارشناسان طرفين 
برگزار ش��د. الله کريمی با بيان اينکه در اين جلس��ه در راس��تای به کارگيری 
حداکثر توان درجهت ايجاد زمينه های مشترک و نيز تصميماتی درخصوص 
عملياتی کردن تفاهم نامه تصميماتی اتخاذ گرديد، خاطرنش��ان کرد: در اين 
جلس��ه بس��ته های بيمه ای ش��رکت معرفی و توانمندی های آن س��ازمان در 
راستای همکاری با شرکت بيان شد. وی مشابهت های ساختاری دو مجموعه 
را يکی از عوامل موثر در پيش��برد اهداف تفاهم نامه برش��مرد و تصريح کرد: 
شرکت بيمه کوثر اميدوار است با توسعه شبکه فروش و تمايز در ارائه خدمات، 

توانايی ها و خدمات خود را به آحاد جامعه عرضه کند.

جلسه هم اندیشی روسای بیمه دی 
و شركت كمک رسان اصفهان

 جلس��ه هم انديش��ی روس��ای بيمه دی و شرکت کمک رسان استان اصفهان 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بيمه دی؛ به منظور هم انديشی و بررسی 
نحوه ارائه خدمات مطلوب به بيمه شدگان بيمه درمان شرکت بيمه دی،جلسه 
 ای ب��ا حض��ور مديريت بيمه های اش��خاص،مديران ش��رکت کمک رس��ان 
)SOS( و روس��ای ش��عب اصفهان، مشهد ،يزد،کاشان و شهرکرد به ميزبانی 
ش��عبه اصفهان برگزار ش��د. در اين نشس��ت مديران ش��عب بيمه دی به بيان 
مش��کالت و پيش��نهادات خود برای تس��هيل در روند رسيدگی به هزينه های 
درمانی با هدف جلب رضايت بيمه شدگان پرداختند. در ادامه،مديران و روسای 
شعب شرکت کمک رسان گزارش کاملی درخصوص اقدامات صورت گرفته 
برای به حداقل رساندن زمان بررسی اسناد مربوط به هزينه های درمانی بيمه 
شدگان و همچنين گسترش مراکز درمانی طرف قرارداد در استان های ياد شده 

ارائه کردند. اين نشست با جمع بندی مباحث مطرح شده به پايان رسيد.

برگزاری اولین نشست سراسری كمیته 
وصول مطالبات شركت بیمه آرمان

اولين نشست سراسری کميته وصول مطالبات شرکت بيمه آرمان با حضور 
نمايندگان مناطق و شعب سراسر کشور و مديريت محترم عامل و معاونين 

ستادی شرکت برگزار گرديد. 
محمد کاسبان رييس کميته وصول مطالبات شرکت، ضمن تشريح اهداف 
اصلی برگزاری اين نشست افزود، با توجه به انباشت مطالبات معوق شرکت 
بيمه آرمان، اولويت بخش��ی به وصول مطالبات در کنار توس��عه بازار و توجه 
 ب��ه کيفي��ت خدمات،ه��دف عمده مديري��ت و هيئت مديره جديد ش��رکت 

است. 
بر همين اس��اس کميته وصول مطالبات تش��کيل و تاکنون جلسات متعددی 
با بيمه گزاران ش��رکت برگزار و توافقات خوبی حاصل ش��ده اس��ت. در اولين 
نشس��ت سراس��ری اين کميته،سياس��ت های کلی ش��رکت و کميته وصول 
مطالبات توس��ط جناب آقای بيانيان و معاونين محترم ابالغ و راهکار های 
تسريع در گرفتن وصول مطالبات و مکانيزم های جلوگيری از تعويق بدهی 
بيم��ه گ��ذاران م��ورد بحث و کفتکو قرار گرفت.همچنين به منظور بررس��ی 
روند وصول مطالبات معوق ش��رکت، مقرر ش��د نشس��ت های منظمی هر ماه 

با حضور نمايندگان در شرکت برگزار گردد.
 

افزایش سرمایه بیمه كارآفرین 
بيم��ه کارآفري��ن س��رمايه خود را به ۱500 ميلي��ارد ريال افزايش داد. مراحل 
افزاي��ش س��رمايه از مبل��غ ۱200 ميلي��ارد به ۱500 ميلي��ارد ريال در فاصله 
کوتاهی بعد از برپايی مجمع عمومی عادی ساالنه اين شرکت نهايی گرديد. 
اداره کل مبارزه با پولش��وئی بيمه مرکزی جمهوری اس��المی ايران در تاريخ 
۱3۹5/04/28، يعنی يک روز بعد از برپايی مجمع عمومی عادی ساالنه، و 
اداره کل پذيرش موسسات و دفاتر بيمه ای بيمه مرکزی جمهوری اسالمی 
اي��ران در تاري��خ ۱3۹5/05/2 موافقت خود را با اين افزايش س��رمايه اعالم 
و مرات��ب ب��ه س��ازمان بورس اوراق بهادار اع��الم گرديد. با اظهار نظر مثبت 
س��ازمان بورس اوراق بهادار نس��بت افزايش س��رمايه مراتب به سهامداران 

ابالغ خواهد گرديد.
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صدور كارت هواداري 
ویژه معلولین توسط 
موسسه اعتباري كوثر

تعداد ۱200 فقره کارت هواداري کوثر در 
برنام��ه »ياران کوث��ر« به معلولين و افراد 
ک��م توان بنياد معلولين فاطمه زهرا)عليها 
السالم( ايرانيان اعطاء شد.به گزارش رابط 
عمومي موسسه اعتباري کوثر ؛ برنامه ياران 
کوثر به همت مديريت شعب استان تهران 
و بنياد معلولين فاطمه زهرا)عليها السالم( 
همزمان با دهه کرامت با حضور عباسي فر 
مدير پروژه 30۹0 موسسه اعتباري کوثر، 
خوردبين سرپرس��ت باشگاه پرسپوليس، 
نح��وي ن��ژاد مع��اون ام��ور توانبخش��ي 
س��ازمان بهزيستي،رحيمي مدير بازاريابي 
اف��ق کوروش، رؤس��اي دواي��ر مديريت 
ش��عب اس��تان تهران و جمعي از معلولين 
برگزارگرديد.محمد حسن عباسي فر مدير 
پروژه 30۹0 در موسسه اعتباري کوثر که 
ب��ه نمايندگي از دکت��ر رضايي مديرعامل 
موسس��ه در اي��ن مراس��م حض��ور يافته 
بود،گف��ت: معلولي��ن علت هاي صبوري، 

شکيبايي، مهر و مهرباني هستند.
وي اظهار داشت: اشتغال و امرار معاش از 
جمله مش��کالت اين قشر حساس جامعه 
اس��ت ک��ه با تدبي��ر مديرعامل موسس��ه 
اعتب��اري کوث��ر در راس��تاي ايفاي نقش 
مسئوليت هاي اجتماعي طي دوسال اخير 
بنياد معلولين فاطمه زهرا)عليها الس��الم( 
تح��ت حمايت کوثر مي باشد.عباس��ي فر 
اف��زود: صدور ۱200 فقره کارت هواداري 
کوث��ر در راس��تاي حماي��ت از اعضاء بنياد 
معلولين فاطمه زهرا)عليها السالم( صورت 
گرفته است تا اين عزيزان نيز بتوانند از مزايا 
و تخفيف هاي هوادار کارت بهره مندگردند.
مدير پروژه 30۹0 موسس��ه اعتباري کوثر 
خاطرنش��ان ک��رد: از مزاي��اي کارت هاي 
هواداري، حمايت از باشگاه هاي پرطرفدار 
اس��تقالل، پرس��پوليس و تراکتورس��ازي 
اس��ت.ناهيد کلوش��اني مديرعام��ل بنياد 
معلولي��ن فاطمه زهرا)عليها الس��الم( در 
ادامه مراس��م بيان داش��ت: اي��ن بنياد به 
منظ��ور س��ازماندهي معلولين کش��ور و با 
ه��دف حمايت م��ادي و معنوي از آنان در 
زمينه هاي درمان، توانبخش��ي، اش��تغال، 
ورزش، تحصي��الت، تفريح��ات، خدمات 
بيمه اي، تامين تهس��يالت و رفاه زندگي 
در حال فعاليت مي باشد.کلوشاني تصريح 
کرد: با حمايت موسسه اعتباري کوثر و به 
ويژه مديريت ش��عب اس��تان تهران براي 
تمامي افراد تحت پوش��ش اين بنياد کارت 
هواداري صادر گرديده اس��ت که تعدادي 
از آن ب��ه ص��ورت نمادي��ن به جمع حاضر 

اهداء شد.

رئيس اتحاديه طال و جواهر در مورد روند قيمتی طال در روزهای 
آت��ی گف��ت: ب��ا توجه به ثبات بازار جهانی طال به نظر می رس��د 
قيمت اين فلز زرد تا اواخر هفته و يا حتی تا پايان مرداد در همين 
قيمتهای فعلی باقی بماند. به گزارش اخبار بانک، محمد کشتی 
آرای نوسان قيمت جهانی طال از اول هفته را تنها در محدوده 
چند دالر اعالم کرد و ادامه داد: نوسان حداقلی بازار طال نشان 
می دهد که اين هفته قيمت طال ميل به ثبات بيشتری داشته 

و همين ثبات جهانی بها باعث شده تا قيمت طال و سکه رو به 
ثبات گام بردارد و سکه نيز دراين مدت نوسان چند هزار تومانی 
بيش��تر نداش��ته باش��د. وی در مورد تأثير تک نرخی شدن ارز بر 
بازار طال نيز اظهار داش��ت: طی هفته های اخير با دس��توالعمل 
بانک مرکزی مبنی بر خريد و فروش ارز توس��ط بانکها خيلی 
از معامل��ه گ��ران در انتظار نوس��ان ب��ازار ارز بودند که اين اتفاق 
نيافت��اد ول��ی بحث تک نرخی کردن ارز توس��ط بانک مرکزی 

بيشتر معامله گران را به فکر انداخت. وی هدف بانک مرکزی 
از تک نرخی ش��دن ارز را ثبات قيمتها در بازار و رونق توليد و 
تج��ارت خارج��ی عن��وان کرد و گفت: بايد منتظر ماند و ديد که 
تک نرخی ش��دن ارز با چه سياس��تی و چه ارزی انجام خواهد 
شد، بنابراين پيش بينی اينکه چه زمانی اينکار را انجام خواهد 
داد و چه تأثيری روی قيمتها در اين بازار خواهد داش��ت هنوز 

خيلی زود است و بايد منتظر بمانيم.

قيمت طال تا پایان ماه ثابت می ماند

زهره محسنی شاد ���

افزاي��ش ميزان بده��ی بخش دولتی به نظام 
بانکی، مشکالت و محدوديت های زيادی را 
برای آن ها چه در زمينه تامين مالی بخش های 
اقتصادی و چه پرداخت تعهدات و بدهی شان 

به بانک مرکزی، ايجاد کرده است.
ب��ه گ��زارش اخبار بانک، اين موضوع تا جايی 
پي��ش رفت ک��ه در جريان بررس��ی جزييات 
اليحه اصالح بودجه ۹5 در کميسيون برنامه 
و بودجه، مقرر شده که دولت بخشی از بدهی 

خود را به بانک های دولتی پرداخت کند.
براين اساس، 35 هزار ميليارد تومان از بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی و طلب آنها از دولت با 

تسعير نرخ ارز نيز تسويه خواهد شد.
براساس ماده 35 پيشنهاد دولت برای تسويه 
بدهی ها از محل تسعير ارز از 45 هزار ميليارد 
تومان به 35 هزار ميليارد تومان کاهش يافت. 
براساس آنچه مسئوالن بانک مرکزی عنوان 
می کنن��د، اين بده��ی 2۹ هزار ميليارد تومان 
اس��ت و همچنين 6 هزار ميليارد تومان برای 
افزايش س��رمايه بانک های دولتی پيش بينی 

شده است.
به هر حال اعضای کميسيون برنامه و بودجه 
در حال��ی ب��ه اي��ن مصوب��ه رأی مثبت داده و 
موافق��ت خ��ود را اع��الم کرده اند که به گفته 
کارشناس��ان اقتص��ادی، در صورت تصويب، 
اي��ن مصوبه می تواند آث��ار مثبتی برای نظام 
بانک��ی که اين روزها با محدوديت های مالی 
مواجه اس��ت و توان پرداخت تعهداتش را به 
بان��ک مرکزی و بخش های اقتصادی ندارد، 

به همراه داشته باشد.

دست بانک ها بازتر می شود ���
عبدالرضا اميرتاش از کارشناس��ان حوزه مالی 
و اقتصادی و اس��تاد دانش��گاه، دراين زمينه 
درگفت وگ��و ب��ا صمت معتقد اس��ت که اين 
مصوب��ه می توان��د عاملی برای کاهش بدهی 
دولت به بانک ها و همچنين باز ش��دن دس��ت 
بانک ها در منابع شود و اين برای نظام بانکی 
م��ا ک��ه نق��ش مهمی در اقتصاد دارد، بس��يار 

مثبت است.
 او با بيان اينکه بانک ها در اين شرايط ضمن 
اينک��ه می توانند بخش��ی از بدهی ش��ان را با 
بانک مرکزی تس��ويه کنند، می توانند از بابت 
بهبود وضعيت ش��ان، بخش اقتصاد را تامين 
مال��ی کنن��د و در انجام تعهدات ش��ان به اين 

بخش ه��ا بهت��ر عمل کنند افزود: اين مصوبه 
ب��ه طور حتم باعث بهبود وضعيت بانک های 
دولت��ی - ک��ه نقش بيش��تری در اقتصاد ايفا 
می کنند – می ش��ود و در نهايت باعث رونق 

بخش اقتصاد خواهد شد.
به گفته او، هرچند که اين اقدام، بسيار مثبت 
است و می تواند وضعيت فعلی بانک ها را بهبود 
بخش��د و ب��ه تب��ع آن بخش اقتص��اد از منابع 
بيشتری بهره مند شود، اما نبايد از اين موضوع 
غافل ش��د که تا وقتی تقاضا در اقتصاد وجود 
نداش��ته باش��د، حتی رفع مش��کالت بانکی و 
ب��ه تب��ع آن حمايت بانک ها از بخش اقتصاد، 
نتيجه مطلوب را که هدف سياس��ت گذاران و 
فعاالن اقتصادی است نخواهد داشت. اقتصاد 

ما در حال حاضر با کمبود تقاضای موثر مواجه 
است و اين موضوع به داليلی همچون کاهش 
توانايی خريد مردم، واردات بی رويه، رکود و... 
برمی گردد که بايد اين مشکالت، رفع و زمينه 
صادرات برای کشور فراهم شود تا باعث ايجاد 

تقاضا در اقتصاد شود.
او معتقد است البته دراين بين بايد بانک های 
دولتی با انجام سياس��ت های درس��ت، از اين 
فرص��ت اس��تفاده کنن��د و با افزاي��ش توان 
اعتباردهی ش��ان، از باب��ت اينک��ه می توانند 
بخش��ی از بدهی ش��ان را ب��ه بان��ک مرکزی 
تسويه کنند، بخش های دارای اولويت را مورد 
حمايت خود قرار دهند تا هم به نفع بانک تمام 

شود و هم بخش اقتصاد.

افزايش توان اعتباردهی بانک ها ���
همچني��ن محمدصادق عليپور، کارش��ناس 
اقتصادی و استاد دانشگاه نيز دراين باره با بيان 
اينکه بانک ها مدت هاست با مشکل نقدينگی 
مواجه هس��تند و بخش بزرگی از اين مش��کل 
ه��م به طلب ه��ا و بدهی هايی برمی گردد که 
برای سيس��تم بانکی ايجاد ش��ده است گفت: 
يک��ی از بده��کاران سيس��تم بانکی، دولت و 
بخش دولتی اس��ت که اين مش��کل را تشديد 
کرده و باعث ش��ده توان اعتباردهی بانک ها 
به ش��دت کاهش يابد و طلب ش��ان به بانک 

مرکزی نيز بيشتر شود. 
او ب��ا بي��ان اينکه مصوب��ه اخير که مورد تاييد 
اعضای کميس��يون برنامه و بودجه اس��ت - 
مبنی بر اينکه بخشی از بدهی دولت به بانک ها 
تس��ويه خواهد ش��د - درصورتی که تصويب 
ش��ود، می تواند مشکل نقدينگی بانک ها را تا 
حد زيادی برطرف کند و راه نجاتی باشد برای 
اي��ن بخ��ش و دراين ب��اره افزود: اگر به دنبال 
اين هس��تيم که مش��کل نقدينگی بانک ها را 
برط��رف کنيم ت��ا از اين بابت بانک ها بتوانند 
حمايت بيشتری از بخش های اقتصادی کنند، 
ب��ه نظر می رس��د اين مصوب��ه می تواند تا حد 
زيادی کمک کند. به گفته وی، تسويه بدهی 
دولت از محل تس��عير نرخ ارز، می تواند باعث 
ش��ود بانک ها بدهی ش��ان را به بانک مرکزی 
پرداخ��ت کنند و ب��ا افزايش توان اعتباردهی 
اي��ن بخ��ش، بخش خصوصی از منابع بانکی 
بيشتری بهره مند می شود که به طور حتم اين 
اقدام��ات درنهايت به نفع کل اقتصاد کش��ور 
خواه��د بود و مش��کالت را ت��ا حدی کاهش 

خواهد داد.

طلب بانک ها تسویه مي شود

اولين تس��هيالت صندوق مس��کن يکم بانک مس��کن به 
مش��تريان ش��عب ايرانمهر و ش��هداي گرگان در اس��تان 
گلس��تان پرداخت ش��د.به گزارش رواب��ط عمومي بانک 
مس��کن، اولين تس��هيالت صندوق مسکن يکم در شعبه 
ايرانمهر گرگان پس از سپرده گذاري يک ساله مشتري و 
به صورت انفرادي به ميزان 600 ميليون ريال و در ش��عبه 
ش��هدا گرگان به يکي از مش��تريان به مبلغ 400 ميليون 
ري��ال به صورت س��پرده گذاري و ديگ��ري به صورت توأم 
ب��ا اوراق گواه��ي ح��ق تقدم به ميزان ي��ک ميليارد ريال 

پرداخت شد.
بازديد رييس هيات مديره بانک قرض الحس�نه مهر  ���

ايران از شعب استان البرز 
پ��درام ريي��س هي��ات مديره به همراه توکل��ي مدير امور 
اس��تان هاي بان��ک قرض الحس��نه مهر اي��ران به منظور 
بررس��ي و ارزيابي عملکرد ش��عب استان البرز از ساختمان 

سرپرس��تي و ش��عب استان البرز بازديد نمودند. به گزارش 
اداره روابط عمومي و بازاريابي بانک قرض الحس��نه مهر 
ايران، رس��يدگي به وضعيت فعاليت هاي ش��عب، بررسي 
آمار منابع جذب ش��ده، نحوه تخصيص مصارف و ميزان 
مطالبات شعب در استان البرز از محورهاي اين بازديد بود.
پدرام در بازديد از ش��عب اس��تان البرز بيان داش��ت: ايجاد 
بستر مناسب جهت جذب و تعامل با مشتريان و طراحي و 
تدوين فرايند ويژه جهت وصول اقساط مي تواند به حداقل 
رساندن مطالبات سررسيد گذشته و معوق منجر گردد.وي 
تصريح کرد: اجراي صحيح اعتبار س��نجي مشتريان، اخذ 
وثايق مناسب، طراحي مکانيزم هاي نظارتي مؤثر و توجه 
وي��ژه ب��ه رعايت قواني��ن و مقررات، در مجموع به کاهش 

مطالبات معوق منتهي مي شود.
بازديد مدير عامل بانک ملی از ش�عبه هاي س�عادت  ���

آباد و ايثار تهران 

حس��ين زاده مدي��ر عام��ل بانک ملي ايران از ش��عبه هاي 
س��عادت آب��اد و ايث��ار تهران بازديد ک��رد و ضمن ديدار با 
هم��کاران از نزدي��ک ب��ا آنان س��خن گفته و در خصوص 
موضوعات مطرح ش��ده رهنمود هاي الزم را ارائه کردند. 
دراين ديدار بر اهميت فعاليت هاي ارزي و اس��تفاده بهينه 
از فرصت هاي ايجاد ش��ده در زمينه فعاليت هاي سوئيفت 
وامور بين الملل تاکيد شد.مدير عامل به جايگاه رفيع بانک 
نزد مشتريان و اعالم آمادگي بانک هاي بزرگ بين المللي 
براي همکاري با بانک ملي ايران اشاره کرده و اين موقعيت 
را يک فرصت بي نظير در شرايط رقابتي امروز دانست. در 
ادام��ه اي��ن گفت وگوي صميمانه پيرامون اهميت نيروي 
انس��اني و نقش مديران در پيش��برد اهداف بانک و اهميت 
مش��تري مداري و جلب رضايت ارباب رجوع توضيحاتي 
توس��ط مديرعامل بانک ارائه و برلزوم هماهنگي واحدها 
در س��طح ادارات امور ش��عب و حتي در س��طح بانک براي 

استفاده بهينه و حداکثري از منابع و امکانات موجود تاکيد 
کردند. گفتني است در اين بازديد مدير امور شعب تهران و 

تعدادي از مديران،مديرعامل را همراهي کردند.

ازسوي بانك مسكن پرداخت شد؛ 
اولین تسهیالت صندوق مسكن یكم استان گلستان

اخبار
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 بانک پارسیان عضو سامانه ملي 
اندازه گیري شاخص هاي 

بهره وري ایران شد
بانک پارس��يان گواهي عضويت در سامانه 
ملي اندازه گيري ش��اخص هاي بهره وري 
اي��ران IRPMC را درياف��ت کرد.مرک��ز 
مديري��ت به��ره وري ايران که عضو گروه 
پارسيان هوشمند است، در نامه اي خطاب 
به دکتر کورش پرويزيان مديرعامل بانک 
پارسيان، اعالم کرد: عضويت بانک پارسيان 
ب��ه عن��وان عضو حقوقي در س��امانه اندازه 
گي��ري ش��اخص هاي به��ره وري اي��ران 
در تيرم��اه س��ال ۹5 پذيرفت��ه و گواهينامه 
عضويت براي مديرعامل بانک پارس��يان 
ارس��ال شده اس��ت.اين گواهي يکساله با 
کد ۹502۱0۱20۱68 در تاريخ ۱2 تيرماه 
۹5 ب��ا امضاي عب��اس صادقي مديرعامل 
سامانه ملي اندازه گيري شاخص هاي بهره 
وري ايران صادر ش��ده است.گفتني است، 
به��ره وري به معناي توانايي يک ش��بکه، 
بان��ک و ش��رکت براي ايج��اد ارزش بيان 
ش��ده اس��ت و مديريت بهره وري به دنبال 
حداکثرس��ازي ايجاد ارزش از طريق بهره 
گيري موثر از فرآيندها و منابع مورد استفاده 
و توزي��ع آن به بهتري��ن نحو بين ذينفعان 
است. لذا با هدف بهبود بهره وري و استفاده 
از تجربيات داخلي و جهاني و مشارکت در 
امر بهبود بهره وري، بانک پارسيان نيز عضو 
سامانه ملي بهره وري شده تا در جهت بهبود 
خدمات به مردم، کاهش هزينه ها و بهبود 
فروش و درآمد و رضايت مصرف کنندگان 

گام هاي موثرتري بردارد. 

دیدارصمیمي
 كاركنان بانک توسعه تعاون 

با آیت ا... خاتمي
رئي��س اداره رواب��ط عموم��ي ، اداره رفاه و 
مدي��راداره ش��عب اس��تان زنجان وجمعي 
ازهمکاران بانک توسعه تعاون با امام جمعه 
زنجان ديدارو گفتگو کردند و پيام مهندس 
مهديان سرپرس��ت بانک توس��عه تعاون را 
به ايش��ان ابالغ نمودندو از ايش��ان جهت 
ش��رکت در مراسم المپياد ورزشي کارکنان 
بانک دعوت نمودند. دراين ديدارامام جمعه 
زنجان ضمن آرزوي موفقيت براي مديران 
بانک توسعه تعاون اين بانک را جزو بانکهاي 
موفق سيستم بانکي دانست که با حمايت 
از ش��رکتهاي تعاوني س��بب ايجاد اشتغال 
براي جوانان در کش��ور مي ش��وند. آيت اهلل 
خاتم��ي ورزش را يک ني��از ضروري براي 
ارتقاء س��المت جسم وروح افراد دانست و 
افزود : انجام حرکات ورزشي خصوصٌا براي 
کارمندان که بيشتر ساعات روز به صورت 
نشسته فعاليت دارند به آنها کمک مي کند 
تا ضمن افزايش روحيه خود، بتوانند خدمات 

بهينه تري به مردم ارائه نمايند. 

بانک ها باید اقتصاد مقاومتي را 
در اولویت خود قرار دهند

رئيس اداره امور ش��عب اس��تان لرس��تان با 
نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه خرم 
آب��اد دي��دار و گفتگو کرد.به گزارش روابط 
عمومي بانک مهر اقتصاد اس��تان لرستان، 
حجت  االسالم و المسلمين ميرعمادي – 
نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه خرم 
آباد – در اين ديدار گفت: با اشاره به اهميت 
پرهي��ز از معام��الت ربوي در بانک ها بيان 
داش��ت: کارکنان بانک بايد ضمن آگاهي 
از قوانين ش��رع اس��الم در حوزه بانکداري 
مشتريان را در اين خصوص توجيه کنند و 
در ترويج و رعايت آن نهايت دقت را به عمل 
آورند.نماينده ولي فقيه در استان لرستان با 
اش��اره به مضرات ربا و با اش��اره به آيات و 
روايات متعدد در اين خصوص، افزود: بايد 
در امورات مالي مراقبت بااليي داشت چرا 
که رباخواري در دين مبين اسالم به شدت 
منع شده و فرد رباخوار آتش جهنم را براي 
خود اندوخته مي کند.امام جمعه خرم آباد با 
بيان اهميت تحقق اقتصاد مقاومتي، اظهار 
داش��ت: بانک ها بايد به عنوان بنگاه هاي 
اقتصادي اين موضوع را در اولويت قرارداده 
و منابع جذب شده را در راستاي رونق توليد 
مصرف کنند، که اين موضوع مصداق عيني 

اقتصاد مقاومتي مي باشد.

مع��اون اقتص��ادی بان��ک مرکزی در خص��وص انتقادی که در 
خصوص فس��ادآور بودن تک نرخی ش��دن ارز مطرح مي شود، 
گفت: تک نرخی ش��دن هيچگاه فس��ادآور نبوده و همواره چند 
نرخی بودن زمينه های فساد را فراهم مي کند اما به دليل شرايط 
حاکم بر اقتصاد و تحريم های ظالمانه نظام چند نرخی شدن نرخ 

ارز را دولت در پيش گرفت که مطلوب ما نبوده است.

به گزارش اخبار بانک،پيمان قربانی در حاشيه آيين رونمايی از 
شبکه خبری اقتصاد و بانک ايران درباره نگرانی مجلس شورای 
اس��المی برای تس��عير ارز که موجب رد کليات اليحه اصالح 
قانون بودجه در کميسيون تخصصی شد، افزود: دولت قصد دارد 
تصويب اين اليحه را بار ديگر در صحن علنی مجلس پيگيری 
کند. وی اضافه کرد: پيشنهاد دولت اين بود که مبالغ مربوط به 

حساب مازاد دارايی های خارجی به شيوه ای استفاده شود که 
با تهاتر بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی، به هيچ عنوان 

آثار منفی بر پايه پولی و نقدينگی نداشته باشد.
قربانی درباره نگرانی های مجلس شورای اسالمی در اين زمينه، 
اظهارداش��ت: مي توان با اراي��ه توضيحات الزم به نمايندگان، 

هرگونه نگرانی را در اين زمينه رفع کرد.

ارز تک نرخی فساد آور نيست

محسن رنانی شش اليه رکود را برای اقتصاد 
کشور تشخيص داده و اظهار مي کند که اين 
شش اليه رکود متشکل از چهار اليه رکودی 
مرب��وط ب��ه وضعيت داخلی کش��ور و دو اليه 

رکودی متاثر از شرايط بين المللی است.
به گزارش اخبار بانک،محسن رنانی که ديروز 
- ۱۹ م��رداد م��اه - در محل ات��اق بازرگانی 
ايران در جمع اعضای اتاق س��خن مي گفت، 
ب��ا اش��اره به اينک��ه وضعيت رکودی حاکم بر 
اقتصاد کش��ور به گونه ای اس��ت که دولت به 
تنهايی قادر به خروج از رکود نيس��ت، اظهار 
کرد: اکنون اقتصاد ايران گرفتار ش��ش اليه 
رک��ود اس��ت که برای خ��روج از آن نياز داريم 
بخش خصوص بسيج شود و به همراهی کل 
نظام سياسی برای خروج از رکود اقدام کنيم 
و دول��ت ب��ه تنهايی ابزار های الزم و امکانات 

الزم را برای خروج از رکود ندارد.
اين اقتصاددان شش اليه رکود را برای اقتصاد 
کشور تشخيص داده و اظهار مي کند که اين 
شش اليه رکود متشکل از چهار اليه رکودی 
مرب��وط ب��ه وضعيت داخلی کش��ور و دو اليه 

رکودی متاثر از شرايط بين المللی است.
رنانی با بيان اينکه رش��د اقتصادی س��ه سطح 
دارد، گف��ت: ابتدا رش��د افق��ی به معنی تکثير 
وضعيت موجود و رش��د دوم رش��د عمودی به 
معنی رش��د همراه با تکامل اس��ت که از آن 
به عنوان پيش��رفت هم ياد مي ش��ود. و سومی 
سطح رشد کيفی که به آن توسعه مي گويند.

او در توضيح اين سه سطح رشد با آوردن مثالی 
گفت: مثال اگر جاده س��ازی کنيم رش��د افقی 
ک��رده اي��م. اگر فناوری های جديدی در جاده 
سازی ما به کار برود رشد عمودی يا پيشرفت 
کرده ايم و اگر رانندگی مردم ما تحول يافته 
باشد و ميزان تصادفات ما کمتر شود به توسعه 
رس��يده ايم. به نظر من اکنون معضل ما اين 
اس��ت که پس از انقالب اس��المی رشد کرده 
ايم، پيشرفت کرده ايم ولی به ندرت در شاخه 
های توسه روند بهبودی را طی کرده ايم وحتی 

در مواردی پسرفت هم داشته ايم.
او افزود: توسعه هزينه رشد افقی و عمودی را 
کمتر مي کند و به نظر من اکنون علت پر هزينه 
شدن زندگی ما همين نبودن توسعه است. به 
بيان ديگر ما گرچه به درآمد دس��ت يافته ايم 
ولی رش��د و پيش��رفت ما پرهزينه بوده است و 
هزينه هايی که برما تحميل شده باعث شده 
کاال های نهايی که در کش��ور توليد مي شوند 
گ��ران تر ش��ده و ام��کان رقابت در بازار های 

جهانی را از دست بدهيم.
وی همچنين گفت: اگر نگاهی به برنامه های 
توسعه که بعد از انقالب تا کنون تدوين شده 
است بياندازيم متوجه مي شويم که گرچه اسم 
اين برنامه های برنامه توسعه بوده است ولی 
اين برنامه های برنامه های رش��د و پيشرفت 
ب��وده ان��د و در واق��ع برنامه ای برای توس��عه 

نداشته ايم.
رنانی در توضيح ش��رايط رکودی توضيح داد 
زمانی در اقتصاد يک کشور رکود رخ مي دهد 
که در س��ه س��طح رشد نام برده شده پسرفت 
داشته باشيم. مثال در سطح ملی اگر کارخانه 
ای ساخته ايم که فقط با 30 درصد از ظرفيت 
خود کار مي کند. با رکود در س��طح اول رو به 
رو ش��ده ايم. اگر س��وله های و دستگا ه های 
کارخانه بپوس��ند و از بين بروند با رکود س��طح 
دوم يا عمودی روبرو شده ايم و اگر سازماندهی 
صنعت ما به گونه ای باش��د که نخبگان فرار 
کرده و همکاری نکنند به رکود نوع س��وم يا 
رکود کيفی دچار شده ايم. البته بايد بگويم که 
به لحاظ رقابت در بازار های جهانی اين سلسله 
مراتب معکوس اس��ت. به اين ترتيب که ابتدا 
رشد کيفی عامل رقابت در اقتصاد جهان است 

و بعد از آن پيشرفت و رشد افقی.
ع��وض هيئت علمی گروه اقتصاد دانش��گاه 
اصفهان بابيان اينکه در سطح کالن با 4 دسته 
رکود کوتاه مدت ميان مدت بلند مدت وبسيار 
بلند مدت رو به رو هس��تيم گفت: رکود کوتاه 
مدت در ايران رکودی اس��ت که زير ۱ س��ال 
شکل مي گيرند رکود ميان مدت رکودی است 
که بين ۱ سال تا 3 سال شکل مي گيرد، رکود 
بلند مدت در سه تا ۱0 سال رخ مي دهد و زمان 

رکود بسيار بلند مدت باالی ۱0 سال است.

او بيان اينکه اين تاثير زمانی در بس��ياری از 
کشور ها متفاوت از ايران است گفت: مثال در 
ژاپن رکود کوتاه مدت 3 ماهه اس��ت ودولت 
اب��زار هاي��ی در اختيار دارد ک��ه مي تواند آنرا 
کنت��رل کن��د. مثال اگر در ژاپ��ن وزير اقتصاد 
بگويد که ارزش پول ما 0.5 درصد کم ش��ده 
است ناگهان نرخ سرمايه گذاری تغيير مي کند. 
ولی چنين وضعيتی در ايران حاکم نيس��ت به 
ط��وری که وقتی حرف��ی از وزير اقتصاد نقل 
مي شود ابتدا بايد ببينيم که اين حرف واقعا از 
س��وی وزارت اقتصاد زده ش��ده است يا خير و 
بعد به اين فکر کنيم که وی تا چه زمانی وزير 
خواهد بود تا در مورد س��خنان او فکر کرده و 
تصمي��م گيری کنيم. اي��ن اقتصاددان افزود: 
ب��ه بيان ديگر، دولت های ديگر ابزارهايی در 
دس��ت دارن��د که مي توانند ب��ا آنها رکود را در 
سطح کالن آنرا با ابزار االتی مانند هزينه های 
دولت، يارانه ها، حجم نقدينگی و غيره کنترل 
کنند ولی در ايران اين ابزار ها از کار افتاده اند. 
رنانی در بخش ديگری از س��خنانش با بيان 
اينک��ه بن��گاه های ما از 4 نوع عدم توازن رنج 
مي برند، گفت: عدم تعادل در عملکرد ها،   عدم 
توازن در ساختار ها، عدم توافق بر ساز و کار 
ها و عدم تقارن از اطالعات از جمله مواردی 

است که بنگاه هارا به رکود برده است.
او ب��ا بي��ان اينکه رک��ود اقتصاد کالن معادل 
ع��دم تعادل در عملکرد هاس��ت، گفت: عدم 
تقارن در عملکرد ها مانند اين است که توزيع 
منابع بانکی بين بخش های مختلف متناسب 
نباش��د به اين ترتيب بخش��ی فربه ش��ود و به 
بخش��ی منايبع مالی نرس��د. در ايران اين نوع 
کوتاه مدت اس��ت. همچني��ن عدم تعادل در 
ساختار ها به اين معنی است که ساختارها در 

اقتصاد کشوری منحر به عدم توازن شود.  به 
اي��ن ترتي��ب عملکرد را پايين آورده و موجب 
رکود ساختاری شود شود. مثال شرکت صنعتی 
س��اخته باش��يم ولی تقاضا برای شرکت هی 
صنعتی وجود نداش��ته باش��د و يا در بخش��ی 
سرمايه گذاری کرده باشيم که ارزش افزوده 
نداشته باشد مثل اتفاقاتی که در مورد ساختار 
دانش��گاه در ايران رخ داده اس��ت. همچنين 
نوع س��وم رکود حاصل عدم توافق در س��از و 
کارهاست زمانی که آيين نامه ها و ضوابط و 
قواعد بازی درست نيست. نهاد ها رفتارهای 
بخشی يا همه جامعه را کنترل مي کنند مثال 
بانک مرکزی رفتار پولی، خانواده رفتارعاطفی 
و غيره. عدم توافق سازمانی عدم توافق نهادی 
را ايج��اد مي کند. امروز مي بينيم که در حدود 
200 تا 300 هزار ميليارد تومن از سرمايه های 
م��ا در دادگاه ه��ا گير افتاده اس��ت و تا تکليف 
روش��ن نش��ده هيچ يک از طرفين دعوا نمی 
توانند از پول خود استفاده کنند. در واقع يک 
ن��وع عدم توافق نه��ادی وجود دارد که رکود 

نهادی را ايجاد کرده است.
او درب��اره ع��دم تقارن اطالع��ات نيز توضيح 
داد: چني��ن فضايی زمانی رخ مي دهدکه عدم 
اطمينان در فضای سياس��ی رخ دهد. اقتصاد 
بس��ته مي ش��ود و رکود سياسی ناشی از عدم 
تقارن رخ مي دهد. اين نوع رکود بسيار کوتاه 
مدت است وبا تغيير يک وزير و يا رئيس جمهور 
قابل کليد زدن است. اين چهار رکود امروز در 
اقتصاد ما رخ داده اس��ت. البته بعضی از ابتدا 
نيز وجود داش��تند ولی اکنون تشديد شده اند. 
به عالوه آنکه اکنون دو رکود خارجی ناش��ی 
از کاه��ش قيم��ت نفت و رک��ود جهانی که از 
سال 2007 رخ داده است با چهار رکود داخلی 

کشور متفارن شده است و وضعيتی را رقم زده 
اس��ت که چه از نظر فش��ار بر اقتصاد کش��ور و 
از چ��ه از نظ��ر مدت زمان بعد از جنگ جهانی 

دوم در ايران سابقه نداشته است.
رنانی با طرح اين سوال که با وضعيت رکودی 
کنون��ی اقتصاد ايران چه مي توان کرد، گفت: 
به لحاظ تئوريک يک دولت که چهار س��ال 
برسر کار است فقط رکود اقتصاد کالنی را که 
ميان مدت است مي تواند کنترل کند ولی در 
ايران دولت ابزار کنترل همين را هم در اختيار 
ندارد. اگر بررس��ی کنيم متوجه مي ش��ويم که 
دولت روحانی حجم نقدينگی را دوبرابر کرده 
و ن��رخ به��ره را هم پايين آورده ولی سياس��ت 
پولی برای خروج از رکود عمل نکرد و از نظر 
سياست مالی هم به دليل کاهش در آمد های 
نفت به رکود حاکم بر ايران و ناتوانی از دريافت 
ماليات باال عمال امکان سياست های مالی را 
آنگونه که بايد نداش��ت. وی با بيان اينه برای 
خروج از رکود س��اختاری نهادی و سياس��ی 
نيازمند قيام کل نظام سياس��ی هستيم گفت: 
دولت نه قانونا و نه از نظر مالی امکان خروج 
از اي��ن الي��ه های رکودی را ندارد چون مثال 
نظ��ام مال��ی ما به جراح��ی نياز دارد که دولت 
نم��ی توان��د برای اين جراحی  ورود کند چون 
عده ای برخی بانک ها را حمايت مي کنند در 
نتيجه برای اصالح نظام مالی که اکنون يکی 
از مشکالت نظام اقتصادی ايران است، نظام 

سياسی بايد ورود کند.
عض��و هيئ��ت علمی گروه اقتصاد دانش��گاه 
اصفهان همچنين افزود بايد همه قوا به کمک 
دولت بيايند و گروه های سياس��ی دعواهای 
سياس��ی خود را به آينده موکول کنند و اجازه 
دهن��د که اکنون مش��کل رکود اقتصادی که 
به نظر من از آمريکا و اس��رائيل خطرناک تر 

است حل شود.
او با انتقاد از بخش خصوصی بيان کرد: بخش 
خص��وص ک��ه اينقدر گل��ه مي کنند و از رکود 
اقتصادی انتقاد دارند تا کنون کدام بسته خروج 
از رکود را نوشته و به دولت پيشنهاد داده اند. 
رک��ود ايران نيازمند کميته نجات ملی اس��ت 

تا کنترل شود.
به گزارش ايسنا، رنانی بيان کرد:  پيش بينی 
مي کن��م  اگ��ر دولت، نظام سياس��ی و بخش 
خصوصی تا انتهای س��ال آينده بس��يج شوند 
امکان دارد بش��ود رکود کالنی و سياس��ی را 
مهار کرد ولی در غير اين صورت رکود حاکم 

بر اقتصاد ايران کنترل نخواهد شد.

6 الیه ركود اقتصاد ایران

رئيس اداره صادرات کاال و سرمايه گذاري خارج از کشور 
بانک توس��عه صادرات ايران گفت : براي توس��عه تجارت 
فرامنطقه اي الزم اس��ت ش��رکت هاي مديريت صادرات 
دس��ت به کار ش��وند و در اين راس��تا از ظرفيت هاي صنايع 

کوچک و متوسط بايد استفاده بهينه صورت پذيرد.
رئيس اداره صادرات کاال و سرمايه گذاري خارج از کشور 
بانک توس��عه صادرات ايران گفت : براي توس��عه تجارت 
فرامنطقه اي الزم اس��ت ش��رکت هاي مديريت صادرات 
دس��ت به کار ش��وند و در اين راس��تا از ظرفيت هاي صنايع 

کوچک و متوسط بايد استفاده بهينه صورت پذيرد.
به گزارش روابط عمومي بانک توس��عه صادرات به نقل از 
اگزيم نيوز،آقاي سيدحس��ين حس��ينيان گفت: پيشنهاد ما 
براي توسعه و رونق بنگاه هاي کوچک و متوسط صادراتي 

ايجاد شرکت هاي مديريت صادرات است.
حس��ينيان در خص��وص اهمي��ت صناي��ع کوچ��ک در 
اقتصادهاي پيش��رفته گفت: نامگذاري س��ال ۹5 با عنوان 
اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل از سوي رهبر معظم انقالب 
و همچنين بررسي هاي علمي و کارشناسي بر روي صنايع 
کوچک و متوسط باعث شد تا بيش از پيش به اهميت ويژه 

اين صنايع در توسعه اقتصاد کشور پي برده شود.
وي ادامه داد: صنايع کوچک و متوس��ط به توزيع عادالنه 
درآمد و ثروت در جامعه و همچنين ارتقاء سطح بهره  وري، 

کيفيت و قدرت رقابتي کمک مي کنند.
حس��ينيان افزود: امروزه در اکثر کش��ورهاي جهان صنايع 
کوچک و متوس��ط از جنبه  ه��اي مختلف اجتماعي، توليد 
صنعتي و ارائه خدمات در حال نقش  آفريني هس��تند. در 
کش��ور م��ا نيز فرصت براي درخش��ش اي��ن صنايع وجود 
دارد. همچني��ن اي��ن صناي��ع از يک س��و تامين  کنندگان 
اصلي اش��تغال، مهد تحول و نوآوري و از س��وي ديگر اين 
صنايع با صادرات قابل توجه خود نقش محوري در توسعه 

اقتصادي کشورها ايفا مي  کنند.
ب��ه گفته حس��ينيان اين صناي��ع مي توانند از طريق بانک 
توس��عه صادرات براي تامين مالي، گس��ترش و رونق خود 

اقدام کنند.
وي در خصوص تاثير صنايع کوچک در اش��تغال و نقش 
آنها در صادرات ادامه داد: آمارها نش��ان مي دهند که اين 
بنگاه ها نه تنها از نظر تعداد و ايجاد اش��تغال مهم هس��تند 
بلکه نقش بس��يار مهمي در امر توليد و صادرات دارند. به 
عبارت ديگر با راه اندازي اين صنايع در شهرهاي کوچک 

قطعا بستر توسعه فراهم مي شود.
به گفته وي به داليل ذکر ش��ده اکثر کش��ورهاي جهان 
حمايت قابل توجهي از بنگاه هاي اقتصادي به عمل  آورده 
و در جهت گسترش و تقويت آنها سياست هاي اقتصادي 

متعددي را تدوين کرده اند.

سيد حسين حسينيان در خصوص اهميت و جايگاه صنايع 
کوچک در اقتصاد ايران گفت: بنگاه هاي کوچک و متوسط 
صادراتي گرچه به عنوان محور اصلي توسعه در کشور ما 
محس��وب نمي ش��وند اما مي توانند موجب اشتغال زايي و 

رونق صنايع کشور شوند.
وي اضافه کرد: پيشنهاد ما براي توسعه و رونق بنگاه هاي 
کوچک و متوس��ط صادراتي ايجاد ش��رکت هاي مديريت 
صادرات است. به نحوي که با کنار هم قرار گرفتن صنايع 
کوچک ش��اهد يک هم افزايي مثبت در صنايع و توليد و 
صادرات کش��ور باش��يم. همچنين قدرت چانه زني صنايع 
کوچک و متوس��ط کش��ور را در فضاي بين المللي بويژه 

کشورهاي هدف صادرات ايران افزايش دهيم.
رئيس اداره صادرات کاال و سرمايه گذاري خارج از کشور 
در خصوص اقدامات الزم جهت حمايت از صنايع کوچک 
و متوس��ط اظهار کرد: در کش��ورهاي پيش��رفته و در حال 
توسعه سياست گذاري ها در جهت حمايت هر چه بيشتر از 
صنايع کوچک اس��ت و بنگاه هاي کوچک به ش��دت مورد 

توجه قرار گرفته اند.
وي با اش��اره به اهميت اين صنايع براي ايران نيز گفت: 
در اي��ن راس��تا بانک مرک��زي نيز اقدام��ات خوبي انجام 
داده اس��ت، مصداق اين امر آن اس��ت که اخيرا به اصالح 
بخشنامه هاي خود مبني بر تسهيل مقررات جهت اعطاي 

تس��هيالت بانک ها اقدام کرده است. بر اساس اصالحات 
جدي��د بنگاه ه��اي داراي بدهي معوقه، چک برگش��تي يا 
مش��کالت بانکي مي توانند مجدد از تس��هيالت بانک ها 
اس��تفاده کنند. حس��ينيان اضافه کرد: ناگفته پيداست که 
کسب و کارهايي با اين ابعاد و ويژگي ها، به ميزان فراواني 
تس��هيالت نيازمند هس��تند که در مقابل عواملي که بقاي 
آنها را تهديد مي کند، مورد پشتيباني قرار گيرند. از اين جهت 
بايستي دولت بيش از پيش نسبت به حمايت جدي از اين 
صنايع برنامه  ريزي و اقدام کند. راه برتري ما در توس��عه 
کشور، تمرکز بر صنايع کوچک با تکيه بر مزيت هاي رقابتي 

منطقه  اي در هر بخش از کشور است.
رئي��س اداره ص��ادرات کاال و س��رمايه گ��ذاري خ��ارج از 
کش��ور بانک توس��عه صادرات در خص��وص حمايت اين 
بان��ک از صناي��ع کوچک و متوس��ط گف��ت: يک راهکار 
حمايت��ي اي��ن بانک ب��راي صنايع کوچک و متوس��ط در 
قالب خوشه هاي صادراتي مطرح مي شود. روش اين ابزار 
واگذاري محصوالت شرکت ها در قالب بازاريابي و فروش 
شرکت هاي بزرگ مديريت صادراتي است؛ در واقع کليه 
عمليات بازرگاني خارجي توليدکنندگان کوچک و متوسط 
اع��م از واردات م��واد اولي��ه توليد و عرضه نهايي محصول 
نهاي��ي را بازارهاي خارجي به ش��رکت مديريت صادرات 

واگذار مي شود.

رئیس اداره صادرات کاال دربانك توسعه صادرات:

جاي شرکت هاي مدیریت صادرات دربخش تجارت خالي است

اخبار

محسن رناني بررسي کرد؛
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كاروان خدام رضوي 
در بانک دي حضور یافت

کاروان خ��دام آس��تان مق��دس رضوي به 
همراه پرچم متبرک امام رضا)عليه السالم( 
همزم��ان با ده��ه کرامت در قالب کاروان 
»زير س��ايه خورشيد« در بانک دي حضور 
يافت. کاروان خدام آستان مقدس رضوي 
ب��ه هم��راه پرچم متبرک ام��ام رضا)عليه 
الس��الم( همزمان با دهه کرامت در قالب 
کاروان »زي��ر س��ايه خورش��يد« در بانک 
دي حض��ور ياف��ت. به گ��زارش اداره کل 
رواب��ط عمومي بان��ک دي همزمان با دهه 
کرام��ت و ايام والدت با س��عادت حضرت 
ام��ام رض��ا)ع( و بان��وي کرامت حضرت 
فاطمه معصومه)س��الم اهلل عليها( کاروان 
خدام آس��تان مقدس رضوي در بانک دي 
حضور يافت و کارکنان پرچم متبرک امام 
رض��ا )ع( را زيارت کردند.در اين مراس��م 
ک��ه همزمان با برگ��زاري نماز ظهر انجام 
ش��د عالوه ب��ر مداحي و ذکر حس��نه امام 
رض��ا)ع( يک��ي از اعض��اي کاروان درباره 
ويژگي هاي اخالقي آن امام رئوف س��خن 
گف��ت و درب��اره داليل حض��ور کاروان در 
سراس��ر کشور توضيحاتي ارائه کرد.  چند 
سالي است که اين سنت نيکو بنيان نهاده 
ش��ده و همزمان با دهه کرامت و دهه اول 
ماه ذي العقده که روز نخست آن با والدت 
حضرت معصومه)سالم اهلل عليها( و پايان 
آن نيز با والدت حضرت ابوالحسن علي بن 
موسي الرضا)عليه السالم( همزمان است، 
خدام حرم مطهر رضوي به اس��تان هاي و 
ش��هرهاي مختلف سفر مي کنند.در ادامه 
اين مراسم خادمان بارگاه ملکوتي حضرت 
شمس الشموس)عليه السالم( با در دست 
داشتن پرچم گنبد ملکوتي امام رضا)عليه 
الس��الم( فضاي بانک را عطرآگين کردند. 
همچنين نمک هاي متبرک آس��تان قدس 

رضوي بين کارکنان توزيع شد.

مدير عامل بانک مهر اقتصاد گفت: با تسهيالت اقتصاد مقاومتي 
اين بانک بيش از ۱80 هزار ش��غل در سراس��ر کشور ايجاد شده 
است. مدير عامل بانک مهر اقتصاد گفت: با تسهيالت اقتصاد 
مقاومتي اين بانک بيش از ۱80 هزار ش��غل در سراس��ر کش��ور 

ايجاد شده است. 
به گزارش اداره کل روابط عمومي بانک مهر اقتصاد، سيد ضياء 
ايمان��ي – مدي��ر عام��ل بانک – در اين رابطه، گفت: اين بانک 

در راس��تاي سياس��ت هاي نظام و در چارچوب اجرايي ش��دن 
فرآيند اقتصاد مقاومتي از ابتداي س��ال ۹2 تا کنون با اعطاي 
۹0 هزار فقره وام قرض الحس��نه و تس��هيالت در قالب عقود 
اس��المي به ارزش 46 هزار ميليارد ريال. اعتبار به بخش هاي 
مختل��ف تولي��دي و اقتصادي از جمله صنايع کوچک و تبديلي 
پرداخت کرده و در ايجاد و تثبيت ۱80 هزار شغل، نقش بسيار 
ارزش��مندي ايفا نمود و تالش ش��ده تا در س��ال جديد با تمام 

امکانات در جهت تحقق فرامين مقام معظم رهبري در خصوص 
اجرايي شدن فرايند اقتصاد مقاومتي گام هاي موثري برداريم.  
وي ب��ا اش��اره به اقدامات اي��ن بانک براي حمايت از طرح هاي 
اقتصاد مقاومتي، افزود: بانک مهر اقتصاد در س��ه س��ال گذشته 
تعداد 8۹ هزار و ۹67 فقره وام قرض الحسنه و تسهيالت عقود 
اس��المي به ارزش 46 ه��زار ميليارد ري��ال به طرح هاي اقتصاد 

مقاومتي پرداخت کرده است.

ایجاد 180 هزار شغل با تسهيالت اقتصاد مقاومتي بانک مهر اقتصاد اخبار

بان��ک مرک��زي ميزان تس��هيالت 
پرداخت��ي بانک ها در3 ماه نخس��ت 
س��ال ۱3۹5 به بخش هاي اقتصادي 
را ۹34 هزار ميليارد ريال برآورد کرد 
که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 
286 هزار ميليارد ريال )معادل 44.۱ 

درصد( افزايش داشته است.
ب��ه گزارش ايرنا، جدول تس��هيالت 
پرداخت��ي کل بانک ها به بخش هاي 
اقتصادي در مدت ياد ش��ده نش��ان 
مي دهد س��هم تس��هيالت پرداختي 
در قالب س��رمايه در گردش در تمام 
بخش ه��اي اقتص��ادي مبلغ 632.8 
ه��زار ميلي��ارد ري��ال مع��ادل 67.8 
درصد کل تسهيالت پرداختي است. 
بر اين اس��اس تس��هيالت پرداختي 
براي س��رمايه در گردش بخش هاي 

اقتصادي کش��ور در مقايس��ه با دوره 
مش��ابه س��ال قبل مبلغ ۱۹3.4 هزار 
ميلي��ارد ري��ال، مع��ادل 44 درص��د 

افزايش داشته است.
همچنين س��هم تسهيالت پرداختي 
بابت تامين سرمايه در گردش بخش 
صنعت و معدن در بهار امسال معادل 
252.2 ه��زار ميلي��ارد ريال بوده که 
حاک��ي از تخصي��ص 3۹.۹ درصد از 
مناب��ع تخصي��ص يافته به س��رمايه 
درگردش تمام بخش هاي اقتصادي 
)مبلغ 632.8 هزار ميليارد ريال( است. 
از س��وي ديگر از 284.4 هزارميليارد 
ري��ال تس��هيالت پرداختي در بخش 
صنع��ت و مع��دن معادل 88.7درصد 
آن )مبل��غ 252.2 هزار ميليارد ريال( 
در تامين سرمايه در گردش پرداخت 

ش��ده که بيانگر توجه و اولويت دهي 
به تامين منابع براي اين بخش توسط 

بانک ها در سال جاري است.
بر اس��اس جدول منتشر شده، بخش 
خدم��ات ب��ا دريافت حدود 3۹۹ هزار 
ميليارد ريال تسهيالت در بهار امسال 
پيش��تاز از ديگر بخش هاي اقتصادي 
اس��ت و پ��س از آن بخ��ش صنعت و 
مع��دن با 284.433 هزار ميليارد قرار 
دارد و بخش بازرگاني نيز ۱۱8.256 
ه��زار ميلي��ارد ري��ال دريافت کرده 
است. در بهار امسال بخش مسکن و 
ساختمان 72.37۱ هزار ميليارد ريال 
و بخ��ش کش��اورزي 5۹.64۹ هزار 
ميليارد ريال از تسهيالت شبکه بانکي 
کشور را به خود اختصاص داده اند. در 
کنار پرداخت اين تسهيالت بايد تداوم 

کنت��رل ت��ورم را ني��ز در نظر گرفت و 
همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل 
تورمي ناش��ي از فشار تقاضاي کل در 

اقتصاد نيز بود.
ب��ر اي��ن اس��اس ضروري اس��ت به 
افزاي��ش توان خلق پ��ول بانک ها از 
طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت 
س��رمايه بانک ها، کاهش تسهيالت 
غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير 
صحيح اعتباردهي بانک ها، افزايش 
بهره وري بانک ها در تامين س��رمايه 
در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي 
مضاع��ف بر دارايي بانک ها و ترغيب 
بنگاه ه��اي تولي��دي به س��مت بازار 
س��رمايه ب��ه عنوان يک اب��زار مهم 
در تامين مال��ي طرح هاي اقتصادي 

)ايجادي( توجه ويژه اي کرد.

صنعت، پيشتاز دریافت سرمایه در گردش

قوامي��ن ب��ه عنوان پنجمين بانک در منطقه آزاد تجاری 
صنعتی انزلی در مجتمع تجاری کاس��پين افتتاح ش��عبه 

کرد. 
به گزارش اخبار بانک،در مراس��م افتتاحيه ش��عبه منطقه 
آزاد انزلی که جمعی از مسئولين و کارکنان بانک قوامين، 
فرمانده��ی انتظامی اس��تان گي��الن و جمعی از مديران 
منطقه آزاد انزلی حضور داش��تند؛ مديريت ش��عب استان 

گيالن در سخنانی اظهار اميدواری کرد: با افتتاح شعبه 
منطق��ه آزاد انزل��ی م��ی توانيم نياز فعالي��ن اقتصادی را 
در زمين��ه ه��ای مختلف از جمله پرداخت تس��هيالت به 
واحده��ای تجاری، صدور ضمانتنامه بانکی و بانکداری 
الکترونيک مرتفع کنيم و در شکوفايی اين منطقه نقش 

موثری داشته باشيم.
در ادامه اين مراسم، سرهنگ محمدی معاون هماهنگ 

کننده ف.ا.ا استان گيالن نيز در خصوص نقش پررنگ 
بان��ک قوامي��ن در بحث کاهش دغدغه های معيش��تی 
کارکنان ناجا و تامين امنيت ش��غلی آنها س��خنانی بيان 

کرد.
در پايان اين مراس��م معاون اقتصادی و س��رمايه گذاری 
و معاون توس��عه نيروی انس��انی منطقه آزاد انزلی، ضمن 
ابراز مس��رت از ورود بانک قوامين به منطقه آزاد انزلی، 

قوامين را از زمره بانک هايی دانس��تند که می تواند در 
ارتقاء وضعيت اقتصادی منطقه مشارکت و حضور فعال 
تری داشته باشد. مديريت منطقه آزاد انزلی نيز در جهت 

ارتقاء تعامالت با اين بانک اعالم آمادگی کرد.
ب��ر پاي��ه اين گزارش؛ بانک قوامين همچنين نصب و راه 
اندازی باجه های 24 س��اعته و گس��ترش دستگاه های 

ATM  را در منطقه ی مذکور در دست اقدام دارد.

بانك قوامین در منطقه آزاد انزلی شعبه زد

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

آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در 
پايگاه اينترنتي تجارت آنـالين بخوانيد
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 تاثیر معکوس
 نرخ های منفی بانکی

تصمي��م گيری بانکهای مرکزی به اتخاذ 
ن��رخ منفی بهره بانکی با کندی س��رعت 
رش��د  اقتص��ادی و بهب��ود از بحران مالی 
روبرو ش��د. اين پرس��ش که آيا نرخ های 
منف��ی موف��ق بودند يا شکس��ت خوردند 
ب��رای اقتصاد جهان��ی پيامدهای بزرگی 
داش��ته اس��ت. به گزارش وال اس��تريت 
ژورن��ال، ژاپ��ن و اروپا ميزان قابل توجهی 
از فعالي��ت ه��ای بانکی خود را به نرخ های 
منفی و خريد اوراق قرضه اختصاص داده 
است و بانکهای مرکزی اين مناطق ديگر 
سياس��تگذاريهای ت��ازه را ندارند.حرکت 
بع��دی ف��درال رزرو آمريکا،احتماال باعث 
افزاي��ش ن��رخ های بهره خواهد بود. جنت 
يلين رياس��ت فدرال رزرو اعالم کرده که 
نرخ های منفی بهره ممکن است در صورت 
بحران اقتصادی آينده به سياستگذاريهای 
فدرال رزرو راه يابند. بانک انگلستان با رای 
خروج از اتحاديه اروپا نرخ بهره های خود 
را بار ديگر کاهش داد. بانک های اروپايی 
مي گويند سود آنها به دليل نرخ های پايين 
صدمه بس��ياری ديده اس��ت.برخی بانک 
های مرکزی مي گويند قضاوت درباره نرخ 
منفی زود است و اين امر به تدريج مشخص 
خواهد ش��د. در جلس��ه آينده فدرال رزرو 
آمريکا که در ماه سپتامبر برگذار مي شود، 
تصمي��م گيری درباره سياس��ت تعين نرخ 

بهره مشخص خواهد شد.

بانک مرکزی چين اعالم کرده است که در نظر دارد اقداماتی را 
به منظور جهانی کردن هرچه بيشتر پول ملی اين کشور )يوآن( 
اجرايی کند.به گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی چين اعالم کرد 
در نظر دارد تا از طريق همکاری بيشتر با کشورهای ديگر و بهبود 
زيرس��اخت های مورد نياز برای حمايت گس��ترده تر از واحدپول 
اين کش��ور، اس��تفاده جهانی از يوآن را بيشتر کند.اين اظهارات 
در گ��زارش  س��االنه بانک مرک��زی در خصوص جهانی کردن 

يوآن که روز چهارش��نبه در وب س��ايت بانک مرکزی چين قرار 
گرفته؛  آمده اس��ت.اين بيانيه در حالی انتش��ار يافته که نزديک 
به يک س��ال از اجرای سياس��ت تضعيف ارزی چين در آگوست 
20۱5 می گ��ذرد. اقدام��ی که بازارهای جهانی را ش��گفت زده 
کرد و موجب س��قوط بازارهای کااليی و بازارهای س��هام ش��د. 
سهم يوآن در پرداخت های جهانی در ماه ژوئن به ۱.72 درصد 
سقوط کرد که پايين ترين سطح ثبت شده از سال  20۱4 بوده 

اس��ت؛ اين در حالی اس��ت که ذخاير ارزی در هنگ کنگ نيز به 
پايين ترين س��طح س��ه سال اخير رسيد. در بيانيه بانک مرکزی 
چين همچنين آمده است: زيرساخت ها برای بين المللی کردن 
يوآن بهبود خواهد يافت، استفاده خارج از مرزها تحت حساب 
جاری افزايش خواهد يافت و کانال های سرمايه گذاری يوآنی 
نيز وسعت خواهد يافت. اين بيانيه اشاره ای به چگونگی دستيابی 

به اين اهداف نکرده است.

تالش بانک مركزی چين برای جهانی كردن یوآن

بان��ک مرکزي انگليس درچالش براي اعمال 
برنامه 60 ميليارد پوندي حمايت مالي و براي 
پيش��برد روند فروش اوراق قرضه با مش��کل 
روبرو شده است. به گزارش گاردين، با گذشت 
ي��ک هفت��ه از تصميم گي��ري بانک مرکزي 
انگلي��س در اجراي طرح فروش اوراق قرضه 
هنوز فروش در سطح مناسبي نيست. از سوي 
ديگر تجارتهاي انگليس به زودي هزينه هاي 
مصرفي،اس��تخدام نيرو را کاهش خواهند داد 
که به دليل راي خروج اين کش��ور از اتحاديه 
اروپ��ا اس��ت.برطبق گ��زارش بانک مرکزي 
انگلس��تان، پس از برگزيت نش��انه هاي رکود 
در س��رار بخش خصوصي در کش��ور مشاهده 
ش��ده اس��ت. اين تحقيق که بر 270 مرکز و 
شرکت تجاري و ۱.2 ميليون نفر صورت گرفته 
از انتظارات منفي در بخش تجارت و ساختمان 
س��ازي و امالک خبر داده اس��ت.دراين ميان 
توليدکنن��دگان تنها اف��رادي بودند که انتظار 
م��ي رود درآينده با رش��د درفعاليت هاي خود 
روبرو گردند. کاهش ۱0 درصدي ارزش پوند 
نميتوان��د باعث موفقي��ت در بخش صادرات 
انگلس��تان باش��د. زيرا هنوز مذاکرات نحوه 
خروج بين انگليس و اتحاديه آغاز نشده است. 
يکی از غول های بانکی انگليس��ی روز س��ه 
شنبه هشدار داد در صورت که بانک مرکزی 
انگليس نرخ بهره بين بانکی در اين کشور را از 
0.5 درصد کنونی به صفر درصد برساند، برای 

اولين بار جهت ارايه خدمات به صاحبان پس 
ان��داز در اي��ن بانک ها، هزينه هايی را منظور 
خواهد کرد. رويال بانک اسکاتلند )آر بی اس( 
از جمله بانک هايی اس��ت که در نامه ای به 
صاحبان حساب های تجاری اش هشدار داده 
است در صورت کاهش نرخ بهره بين بانکی از 
سوی بانک مرکزی انگليس، اين بانک مجبور 
به اعمال هزينه برای حساب های تجاری اش 
مشتريانش به منظور جبران بخشی از خسارت 
های وارد شده، خواهد شد. در صورتی که نرخ 

به��ره بين بانکی به زير صفر برس��د اقدامات 
الزم را صورت خواهيم داد؛ اما تالش مي کنيم 
که از مشتريانمان در برابر تاثيرات اين اتفاق 
محافظت کنيم.تحليل گران اقتصادی با توجه 
به ادامه نوسانات بازارهای مالی و پولی ناشی 
از برگزيت، احتمال مي دهند که بانک مرکزی 
انگليس نرخ بهره بانکی را از 0.5 درصد به حد 
صفر برسد.هر چند کميته سياست های پولی 
بانک مرکزی در نشست اخير خود اعالم کرد 
که برای مقابله با تاثيرات ناشی از برگزيت، نرخ 

بهره بين بانکی را برای هفتمين سال پياپی به 
ميزان نيم درصد نگه داشته است.مارک کارنی 
رئيس بانک مرکزی انگليس پيش از اين گفته 
است اين احتمال وجود دارد که نرخ بهره بين 
بانکی در اين کشور ممکن است به پايين تر از 
نيم درصد در ماه های آتی برسد.در اين ميان 
فيليپ هاموند وزير دارايی انگليس نيز در گفت 
وگو با اسکای نيوز گفت که برگزيت به مدت دو 
سال بر اقتصاد انگليس سايه خواهد افکند.وی 
گفت: برگزيت به اقتصاد انگليس شوک وارد 

کرده است؛ چون بازار و شرکت های تجاری 
چني��ن نتيج��ه ای را پي��ش بينی نمی کردند.
هامون��د افزود: چون مذاک��رات با اروپا طول 
خواهد کش��يد، دوران بالتکليفی در خصوص 
آينده اقتصادی انگليس نيز چند س��الی طول 
مي کشد.در جريان همه پرسی 23 ژوئن، مردم 
انگليس به خروج کشورش��ان از اتحاديه اروپا 
رای دادند.به گفته مقامات انگليسی قرار است 
م��اده 50 قانون ليس��بون ناظ��ر بر خروج اين 
کش��ور از اتحاديه اروپا در س��ال آتی ميالدی 
کليد بخورد. انتظار مي رود که انگليس تا پيش 
از انتخابات عمومی سال 2020 به طور کامل 

از اتحاديه اروپا خارج شود.

اقتصاد بریتانيا در انتظار تصميم گيری بانک مركزی انگليس

سایه برگزیت بر سرسياستگذاری های پولي لندن

اخبار

 -۱ وس��يله نقليه ای که کهنه وخراب ش��ده باش��د - عضو گروه جنايتکاران 2 - از تجهيزات درمانی - کرکس - به غير از آن 3- روبالش��ی- 
زخمی- خرس فلکی 4 - زوزه کش آهنی- باالپوش بلند- فعاليت ابتکاری - جرقه آتش 5- يار دريا - زبردست - عيد ويتنامی ها 6- بيچاره و 
بينوا- همراه مرج- شفای بيمار 7- طراحی اوليه - شهر ايالم 8- صومعه- عمل و رفتار- پاکيزه - نوشيدنی گرم ۹- از عالئم نگارشی - يقين 
۱0- موجد اس��تقالل هند- پدر بيگانه - نوزادان توام ۱۱- صدمه و آس��يب- اس��تخوان خفاش��ی ش��کل جمجمه - گرامی تر ۱2- زنبيل - قبيله 
آتيال - تيغه شيشه ای ميکروسکوپ - قصد و آهنگ ۱3- چه وقت- از آحاد زمان - حيوان صحرانورد ۱4- اختياری - پژواک صدا- وسيله 

ترمز ۱5- از وسايل شخصی آقايان - پی بندی زيربنامودي 

ارق�ام 1 ت�ا 9 را ط�وري در خانه ه�اي س�فيد 
 قرار دهيد که هر رقم در س�طرها، س�تون ها و 

مربع هاي کوچک 3*3 يکبا ديده شود

  ۱- مبلغ��ی ک��ه برای ي��ک ميزان معين 
از کاال و خدم��ات پرداخ��ت می ش��ود- 
وس��يعترين جزي��ره آفريقا 2- ش��عبده 
ب��ازی- ب��ی ريخت و زش��ت 3- رودی 
درآلم��ان - جريان ش��ديدهوا- س��وپ 
وطنی 4- آدم کشی- آقا- تنبل جاليزی 
- سم حشره کش قديمی 5- خاندان - 
قس��متی از پا - مرکز ايالت بلوچس��تان 
پاکس��تان - برابر ومساوی 6- ستايش- 
پوش��اک گش��اد و بی آس��تين - حاصل 
س��وختن ناقص چوب 7- تفاله دانه های 
روغنی- اثری از هرمان هس��ه 8- جای 
لي��ز خوردن- رفوزه - حيوان وحش��ی- 
طليعه اعداد ۹- اکيپ- مجرد بی قيد وبند 
۱0- رنگ موی گياهی- لک دار- مظهر 
س��بکی ۱۱- رطوب��ت ناچيز- امامت - 
واحد سکه نقره- قوم غيور ۱2- قدم - از 
بند رسته - پرده نقاشی - خو گرفتن ۱3- 
چاش��نی ساالد - قباله و سند- بخشی از 
شهسوار ۱4- البه ال و داخل هم - تفوق 
و رجح��ان ۱5- از بازيگ��ران فيل��م قتل 

عادالنه - پيشرفت کردن
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انگليــس  مركــزي  بانــك 
درچالش براي اعمال برنامه 
60 ميليــارد پوندي حمايت 
مالــي و براي پيشــبرد روند 
فــروش اوراق قرضــه بــا 

مشکل روبرو شده است
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باجــه آخــر

هفته نامه تخصصي 
در حوزه بانك، بيمه و بورس

وزیر اقتصاد رقم جدید بدهی های دولت را اعالم كرد

وام دهی بانک ها درگير استمهال و تقسيط
آخري��ن برآورد وزي��ر اقتصاد از 
مي��زان بدهی دول��ت 600 هزار 
ميليارد تومان اس��ت. رقمی که 
نس��بت به عدد محاس��به ش��ده 
در س��ال گذش��ته 2/4 برابر شده 
اس��ت. به گ��زارش اخبار بانک، 
هرچن��د طيب ني��ا اي��ن مبلغ را 
بده��ی قابل توجهی نس��بت به 
توليد ناخال��ص داخلی نمی داند 
ام��ا همي��ن ميزان پ��ول حذف 
ش��ده از اقتصاد به بزرگی بيش 
از نيمی از نقدينگی کشور است. 
رقم��ی که به اعتقاد بس��ياری از 
تحليلگران گره های زيادی برای 
حرکت اقتصاد ايجاد کرده است. 
در ش��رايطی ک��ه دولت بيش از 
ني��م تريليون تومان بدهی دارد، 
کس��ری های پياپی بودجه ای و 
چربي��دن هزينه ه��ا بر درآمد که 
از افت ش��ديد قيمت نفت اتفاق 
افتاد نيز س��بب ش��د توان دولت 
ب��رای بازپرداخت بدهی هايش 
ه��ر روز کمتر ش��ود. ضعف بنيه 
اقتص��ادی دول��ت ني��ز امکانی 
ب��رای پرداخت باقی نگذاش��ته 
است جز تهاتر بدهی ها از طريق 
فروش اوراق مش��ارکت و اسناد 
خزان��ه. اين راه��کار يعنی تنها 
راه��کار دولت که س��بب ش��ده 
پرداخ��ت کل بدهی ه��ا تا پايان 
برنامه شش��م برنامه ريزی شود؛ 
اما مورد نقد کارشناس��ان است. 
عملک��رد ضعي��ف ف��روش اين 
اوراق در س��ال ۱3۹4 موضوعی 
است که هدفگذاری های دولت 
را زير س��وال می ب��رد. دولت در 
ش��رايطی برای بازپرداخت 600 
ه��زار ميلي��ارد توم��ان بدهی از 
محل فروش اوراق برنامه ريزی 
می کند که س��ال گذش��ته هفت 

ه��زار ميلي��ارد توم��ان 
اوراق ب��رای تهات��ر در 
بودجه هدفگذاری شده 
بود و عملکرد همين مبلغ 
پيش بينی ش��ده هم به 
50 درصد رس��يده است. 
از س��وی ديگر تهاتر 40 
هزار ميليارد تومان بدهی 
دولت که در س��ال جاری 
پيش بينی شده نيز مورد 
بحث نماين��دگان برای 
تصوي��ب اس��ت. با اين 
همه دولت مصمم است 
بدهی ه��ای ب��ه ميراث 
رس��يده خ��ود را هر چه 

س��ريع تر از س��ر باز کند. بر اين 
اس��اس ني��ز وزير اقتص��اد روز 
گذش��ته در جلسه هم انديشی با 
کميس��يون اقتصادی مجلس، 
تاکي��د ک��رد: مرک��زی ب��رای 
شناس��ايی بدهی های دولت در 
وزارت اقتص��اد داي��ر ش��ده که 
در بررس��ی هايی که انجام داده 
رق��م بدهی ه��ای دولت را 600 
ه��زار ميلي��ارد توم��ان ب��رآورد 
ک��رده اس��ت. هرچن��د اين رقم 
در مناس��بات بين الملل��ی زي��اد 
نيس��ت ولی نابس��امانی هايی را 
در کش��ور به وجود آورده اس��ت. 
عل��ی طيب نيا ق��درت وام دهی 
پايين، نرخ س��ود باال و انحراف 
نقدينگی بانک ها را از مهم ترين 
مش��کالت نظام بانکی دانست و 
در بررسی عوامل ايجاد آن گفت: 
س��طح پايين س��رمايه بانک ها، 
حجم باالی مطالبات غيرجاری 
سيس��تم بانکی، بدهی دولت به 
بانک ها، اضافه برداشت بانک ها 
از بانک مرکزی و بنگاهداری آنها 
از مهم ترين مس��ائلی هستند که 
بانک ها با آن روبه رو بوده و موجب 
بروز مشکالتی برای نظام بانکی 
کش��ور شده اس��ت. در سه سال 
اخي��ر نرخ س��ود از تورم باالتر و 
فعاالن اقتصادی در بازپرداخت 
وام های خ��ود ناتوان بوده اند، از 
طرف��ی منابع وام های بانکی نيز 
به سمت توليد مولد حرکت نکرده 
و باعث عدم بهره مناس��ب توليد 

از اين منابع شده است.
ظرفي�ت وام ده�ی بانک ه�ا  ���

درگير استمهال و تقسيط
به نوش��ته اعتم��اد، وزير اقتصاد 

بخ��ش عم��ده ای از مطالب��ات 
بانک ه��ا را از ن��وع اس��تمهال و 
تقس��يط دانس��ت و بيان داشت: 
ظرفي��ت باالي��ی از س��رمايه 
بانک ه��ا درگير اي��ن موضوع و 
از دس��ترس خارج ش��ده است و 
بانک ه��ا با ت��وان کمی اقدام به 
پرداخت تس��هيالت می کنند. او 
يکی از مشکالت عمده بانک ها 
را موسس��ات مالی غيرمتشکل 
دانس��ت و اظهار داشت: با وجود 
اي��ن موسس��ات، بانک مرکزی 
نمی توان��د سياس��ت های پولی 
خ��ود را در جامعه اعمال کرده و 
به دليل سلطه مالی آنها بانک ها 
ب��ه نوع��ی متضرر می ش��وند. 
طيب ني��ا بنگاهداری بانک ها در 
اقتص��اد کش��ور را موجب ايجاد 
مش��کالتی دانست و گفت: عدم 
سودآوری مطلوب فعاليت های 
بانکی، مطالبات بانک ها از دولت 
ک��ه گاهی ب��ه صورت واگذاری 
کارخانه و دارايی های سرمايه ای 
پرداخ��ت ش��ده و مطالبات غير 
جاری بانک ها که موجب تملک 
از افراد بدهکار شده و باتوجه به 
شرايط اقتصادی امکان فروش 
آنها نيست، موجب ورود بانک ها 
به فعاليت های بنگاهداری شده 
است. او از برنامه عملياتی تنظيم 
ش��ده ای در راستای حل مشکل 
بده��ی دولت و ترازنامه بانک ها 
خب��ر داد و گف��ت: با اجرای اين 
برنام��ه بدهی های نابس��امان 
س��اماندهی ش��ده و اجرای آن 
ن��ه تنه��ا هيچ گونه اثری بر پايه 
پول��ی نداش��ته، بلک��ه موجب 
ش��فافيت صورت ه��ای مال��ی 
بانک ه��ا، بانک مرکزی و دولت 

خصوص��ا در محافل بين المللی 
می ش��ود. وزير امور اقتصادی و 
دارايی همچنين خواستار اجرای 
طرحی شد که در آن بدهی های 
بانک مرک��زی به دولت، دولت 
ب��ه بانک ه��ا و بانک ها به بانک 
مرکزی تهاتر می ش��ود. پس از 
آنک��ه تدبير دولت برای پرداخت 
40 هزار ميليارد تومان از بدهی ها 
از طريق تسعير نرخ ارز به نتيجه 
نرس��يد، در اليح��ه حماي��ت از 
تولي��د، دول��ت پيش بين��ی کرد 
بخش��ی از اين مبلغ را از طريق 
اوراق تسويه خزانه پرداخت کند. 
اوراق خزانه برگه ای است که در 
اختيار طلبکاران قرار می گيرد تا 
از طريق آن بتوانند بدهی ها را با 
دولت تهاتر کنند. از اين رهگذر 
هم دولت و هم بخش خصوصی 
از بدهی ه��ای خ��ود تا اندازه ای 
رهايی خواهند يافت. اين روش 
بنا به گفته اقتصاددانان می تواند 
ب��دون افزايش نقدينگی و تورم 
باع��ث نقد ش��دن طلب بخش 
تولي��د ش��ود. اينک��ه اين روش 
دول��ت می توان��د بدهی ه��ای 
س��رباری ک��ه از دول��ت قبل به 
ارث رسيده را سر و سامان دهد، 
مورد اختالف نظ��ر تحليلگران 
اس��ت. اما دولت با علم به تاثير 
مخرب اين بدهی ها بر اقتصاد در 
تالش است تا دست کم بخشی 

از آن را پرداخت کند.
دولت يک درصد از بدهی های  ���

خود را تهاتر کرد
ب��ر اس��اس آخري��ن اطالعات 
اعالم شده مجموع اسناد منتشر 
ش��ده در سال گذش��ته به چهار 
ه��زار ميليارد تومان رس��يده که 

اي��ن مبلغ کمت��ر از يک درصد 
از مجم��وع بدهی ه��ای دولت 

محسوب می شود. 
از ابتدای س��ال ۱3۹4 بنا ش��د 
دولت بخشی از بدهی های خود 
را از طريق انتش��ار اوراق، تهاتر 
کند تا به اين ترتيب هم بخشی 
از تعه��دات خ��ود را از گردن باز 
کرده و هم با در اختيار قرار دادن 
اي��ن اوراق فع��االن اقتصادی 
طلب��کار را به تحرک وا دار کند. 
بر اين اساس در نشست سه گانه 
مسووالن پولی و مالی تاکيد شد 
با انتشار شش هزار ميليارد تومان 
اوراق صک��وک اجاره، پنج هزار 
ميليارد تومان اوراق مشارکت و 
پن��ج هزار ميلي��ارد تومان اوراق 
اس��ناد خزان��ه در واقع ۱6 هزار 
ميلي��ارد توم��ان از بدهی های 
دولت بازپرداخت  ش��ود. هرچند 
در زم��ان اعالم اين تصميم رقم 
بدهی دولت هنوز قطعی نش��ده 
ب��ود اما با اع��الم وزارت اقتصاد 
مشخص ش��د دولت 600 هزار 
ميليارد تومان بدهی قطعی دارد. 
بنابراين مقايسه اين اعداد نشان 
می دهد دولت برای سال جاری 
در نظر داش��ت ح��دود 7 درصد 
از بدهی ه��ای خ��ود را از طريق 
 اوراق پيش بينی ش��ده تس��ويه 

کند. 
عملکرد دولت اما در انتشار اوراق 
اس��ناد خزانه، صک��وک اجاره و 
اوراق مش��ارکت نشان می دهد 
تنه��ا چه��ار هزارميليارد تومان 
اوراق اس��ناد خزانه منتشر شده 
ک��ه اين عدد تنه��ا کمتر از 0/6 
از مجم��وع بدهی های دولت را 

می تواند تسويه کند.

گفتگوي تلفني مشتریان با مدیران ارشد بانک انصار
مدي��ران ارش��د بان��ک انص��ار با حضور در مرکز خدمات مش��تريان به صورت مس��تقيم وبي 

واسطه پاسخگوي سواالت مطرح شده توسط مشتريان گرامي خواهند بود.
مش��تريان عزيز وهمکاران گرامي مي توانند س��واالت ،ديدگاه ها،نظرات وپيش��نهاد هاي 
خ��ود در حوزه ه��اي تخصص��ي را براس��اس زمانبن��دي ذيل با مديران ارش��د بانک انصار در 

ميان بگذارند.

گسترش ظرفیت خدمات ارزي بانک سامان در هندوستان
ب��ا ت��داوم همکاري بانک س��امان و بانک IDBI هندوس��تان، دامن��ه روابط کارگزاري و ارايه 
خدمات ارزي در اين کش��ور گس��ترش يافت.به گزارش اداره روابط عمومي بانک س��امان، 
براس��اس اعالم مديريت بين الملل، در راس��تاي گس��ترش روز افزون روابط کارگزاري بانک 
س��امان با بانک هاي خارجي، از اين پس امکان ارس��ال حواله، گش��ايش، معامله و پرداخت 
 IDBI Bank اعتبارات اس��نادي )به ارز روپيه هندوس��تان( به نفع ذي نفعان هندي از طريق
Ltd امکان پذير ش��ده است.براس��اس اين گزارش، بانک س��امان هم اکنون با بيش  از 330 
بانک در 6۹ کش��ور جهان از جمله هندوس��تان، ژاپن، آلمان، ايتاليا، س��وئيس، ترکيه، اس��پانيا، فرانس��ه، جمهوري چک و 
چين روابط کارگزاري دارد که با بهره گيري از اين ش��بکه گس��ترده، امکان صدور ضمانت هاي ارزي، گش��ايش اعتبار 
اس��نادي، انجام بروات اس��نادي و حوالجات ارزي فراهم اس��ت.گفتني اس��ت، تجار و بازرگانان براي دريافت اطالعات 

بيشتر در اين زمينه مي توانند با شماره تلفن 230۹550۱-02۱ تماس بگيرند.

پرداخت سود سهامداران 2 شركت بزرگ بورسی
س��ود س��هامداران دو ش��رکت بيمه کوثر و شهرس��ازی و خانه سازی باغميشه مربوط به سال 
مال��ی ۹4 از طري��ق ش��عب بان��ک صادرات ايران پرداخت می گ��ردد. به گزارش اخبار بانک، 
براساس قرارداد منعقده بين اين بانک و شرکت های بيمه کوثر و  شهرسازی و خانه سازی 
باغميشه، سود سهامداران شرکت بيمه کوثر مربوط به پايان سال مالی اسفند ماه ۹4 و سود 
س��هام تعلق گرفته به س��هامداران ش��رکت  شهرس��ازی و خانه س��ازی باغميش��ه مربوط به 
پايان ش��هريور ماه ۹4 از طريق کليه ش��عب بانک صادرات ايران از روز چهار ش��نبه 20 مرداد 
ماه ش��روع ش��ده اس��ت. در اين رابطه س��هامداران حقيقی ش��رکت های يادش��ده می توانند با ارائه مدارک هويتی نظير 
کارت ملی، شناس��نامه، برگه س��هام مربوطه به ش��عب اين بانک مراجعه و س��ود س��هام خود را دريافت نمايند و يا به ساير 
حس��ابهای خود انتقال دهند. براس��اس اين گزارش پرداخت س��ود طرح مذکور صرفًا توس��ط بانک صادرات ايران انجام 
پذيرفته و سهامداران می توانند برای کسب اطالعات بيشتر و رفع مشکالت احتمالی با شماره تلفن: 88662660 امور 
س��هام ش��رکت بيمه کوثر و امور ش��رکت  شهرس��ازی و خانه س��ازی باغميش��ه با ش��ماره تلفن:332۹3400-2 -04۱ 

تماس بگيرند. 

مجم��ع عموم��ی عادی به ط��ور فوق العاده 
بانک گردش��گری در روز يکش��نبه بيس��تم 
تي��ر م��اه ۹5 در محل هتل های فرودگاهی 
امام خمينی)ره( با حضور حدود 82 درصدی 
س��هامداران برگزار ش��د. به گزارش روابط 
عموم��ی بانک گردش��گری؛ در اين مجمع 
گزارش هيئت مديره و حس��ابرس مستقل و 
قانونی در خصوص عملکرد س��ال مالی ۹4 
قرائت ش��د و سهامداران در جريان عملکرد 
بانک در حوزه های مختلف و نيز برنامه های 
آتی قرار گرفتند. در آغاز اين نشست، رييس 
هيئت مديره بانک گردشگری در سخنانی، با 
تاکيد بر اينکه تالش کليه مديران و همکاران 
بان��ک معطوف تامين منافع س��هامداران در 
عي��ن رعاي��ت قواعد و قوانين بانک مرکزی 
اس��ت اظهار داش��ت: مديريت بهينه منابع و 
کاهش هزينه نگهداشت آن الزمه رسيدن به 
اهداف است و ما در پيمودن اين مسير چشم 

به همياری و حمايت سهامداران و تالش هر 
چه بيشتر پرسنل داريم.

خسرو خواجه حسنی در ادامه گفت: با توجه 
به رش��د حجمی و کيفی مش��تريان بانک که 
در گزارش هيئت مديره هم آمده است و نيز 
اهميتی که دولتمردان به صنعت گردشگری 
به عنوان يکی از ظرفيت های مهم اشتغال 
آفرينی و خروج از رکود در کش��ور قائل ش��ده 
اند، اطمينان داريم که آينده روشنی در انتظار 

اين بانک نوپا و پويا است.
در جريان مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده بانک گردشگری، هيئت مديره بانک 
گ��زارش عملک��رد خود در س��ال مالی ۹4 را 
ارائه کرد. در اين گزارش اعتمادسازی بر پايه 
شفافيت، رعايت صداقت و اخالق حرفه ای، 
توجه به کار تيمی و مديريت مش��ارکتی در 
فعاليت های بانک، توجه به منابع انسانی به 
عنوان ارزش��مندترين س��رمايه و توجه و ارج 

نهادن به فرهنگ گردش��گری از مهمترين 
ارزش های محوری بانک گردشگری عنوان 
شد. در بخش موفقيت ها و دستاوردها، صعود 
سی پله ای در ميان صد شرکت برتر کشور، 
افزايش دامنه خدمات بانکداری الکترونيک 
به ويژه در حوزه پايانه های فروش��گاهی و 
دس��تگاه های خودپرداز، پيشرفت چشمگير 
در حوزه منابع انس��انی به ويژه ارائه آموزش 
های کارامد، پيش��رفت در امور پولش��ويی و 
بازرس��ی بانکی با اتکا به س��امانه بانکداری 
متمرکز و ارسال منظم گزارش های مبارزه 
ب��ا پولش��ويی به بانک مرک��زی، راه اندازی 
سيس��تم سوئيفت و س��پام بر اساس آخرين 
نس��خه موجود، برق��راری روابط کارگزاری 
در کشورهای مختلف و ايفای نقش موثرتر 
در حوزه مس��ئوليت های اجتماعی از جمله 
مهمترين دس��تاوردهای بانک در سال مالی 

گذشته عنوان شد. 

مجمع بانک گردشگری برگزار شد

 دکتر مرتضي شهيدزاده رئيس هيات مديره 
و مديرعام��ل بانک کش��اورزي با ش��رکت 
در جلس��ه کارگ��روه وص��ول مطالبات اين 
بانک،ب��ر ل��زوم کاهش مانده مطالبات تاکيد 
 و براي اين منظور راهکارهاي عملياتي ارائه 

کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک کشاورزي، در 

اين جلسه که صبح دوشنبه ۱8 مرداد با حضور 
اعضاي هيات مديره، مديران امور،مديرعامل 
شرکت خصوصي حامي مهر پيشگام و جمعي 
از روس��ا و معاونان ادارات بانک برگزار ش��د، 
حاض��ران ضمن ارائه گزارش عملکرد بانک 
در بخ��ش وص��ول مطالبات و آم��ار مربوط 
ب��ه قدرمطل��ق وصولي و ريس��ک اعتباري 

مديريت ه��ا، درب��اره راهکاره��اي وص��ول 
مطالب��ات در چارچوب قوانين بانک مرکزي، 
چگونگي مس��اعدت به کش��اوران بدهکار و 
بررس��ي روش هاي کاهش ريسک اعتباري 
به منظور افزايش توان پرداخت تسهيالت و 
حمايت مالي از بخش کشاورزي و طرح هاي 

توسعه اي، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

برگزاري جلسه كارگروه وصول مطالبات  بانک كشاورزي


