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بانک و بیمه و بورس

بانک
مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید کرد:

جایگاه ویژه تأمین سرمایه سپهر در
زنجیره ارزش بانک صادرات

مدیرعامل بانک صادرات در هفتمین سالروز تاسیس
«تأمین سرمایه سپهر» که با حضور سهامداران عمده و
مدیران عالی رتبه بانک صادرات برگزار شد ،تاکید کرد:
تأمین سرمایه سپهر در زنجیرۀ ارزش بانک صادرات از
جایگاه ویژهایی برخوردار است.
حجت اله صیدی «سپهر» را از شرکتهایی دانست که
از آغاز فعالیت تاکنون براساس ساختاری اصولی و حرفهایی
بنا نهاده شده است.
صیدی ادامه داد :امید است این شرکت با نیروی
انسانی متخصص و حرفهایی که دراختیار دارد ،به زودی
در هیأت و ساختار یک بنگاه بزرگ بین المللی باشکوه
ظاهر شود .وی با اشاره به مزیتهای رقابتی «سپهر» گفت:
تامین سرمایه سپهر حجم عظیمی از پتانسیل ها را در
اختیار دارد که می تواند با استفاده از آنها مزیت رقابتی
خود را افزایش دهد.

نسخه جدید موبایل بانک سرمایه روانه
بازار شد

نسخه جدید موبایل بانک سرمایه با قابلیتها و
امکانات ویژه و به منظور پاسخگویی مطلوبتر به نیازهای
مشتریان ارجمند روانه بازار شد.
به نقل از روابط عمومی بانک سرمایه ،با هدف افزایش
سطح دسترسی هموطنان گرامی به خدمات نوین بانکی و
به منظور رفاه حال مشتریان و تسهیل در خدمترسانی به
ایشان ،نسخه جدید سامانه همراه بانک سرمایه با امکانات
و قابلیت های ویژه از طریق وب سایت این بانک ارائه شده
است .این گزارش می افزاید ،برای افزایش رضایتمندی
بیش از پیش مشتریان ،ارتقای کمی و کیفی سطح خدمات
الکترونیکی در دستور کار بانک قرار دارد و در این راستا در
نسخه جدید موبایل بانک سرمایه عالوه بر بهبود قابلیتها
و افزایش کارایی سامانه ،امکانات جدیدی مانند ورود به
نرمافزار با استفاده از اثر انگشت در نسخه اندروید فراهم
شده است .شایان ذکر است نسخه  IOSموبایل بانک
سرمایه از طریق وب سایت سیببانک نیز قابل دریافت
بوده و نسخه اندروید آن بزودی از طریق سرویسهای
پُرمخاطب ارائه دهنده نرم افزارهای کاربردی موبایل مانند
کافه بازار و  Play Storeدر اختیار مشتریان ارجمند
قرار خواهد گرفت.
مشتریان گرامی به منظور استفاده از نسخه جدید
موبایل بانک سرمایه ،می بایست دارای حساب بانک سرمایه
بوده و کد کاربری ،رمز اول و دوم خود را از شعب این بانک
دریافت نمایند .مشتریان پس از این مرحله می توانند با
حذف نسخه قبلی موبایل بانک خود و دانلود نسخه جدید
از صفحه اصلی وب سایت بانک سرمایه به آدرس www.
 sbsnk.irو همچنین سایر سرویس های ارائه دهنده
نرم افزارهای کاربردی و نصب آن بر روی موبایل خود ،از
خدمات این سامانه استفاده نمایند.

افتتاح سامانه خدمات بانکی روشندالن
در شعب منتخب بانک دی

در راستای ایفای نقش در حوزه مسئولیت های
اجتماعی ،سامانه خدمات بانکی روشندالن شعب منتخب
بانک دی هم زمان با گرامیداشت هفته معلوالن در شعبه
طالقانی این بانک افتتاح شد.
به نقل از اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک
دی؛مراسم افتتاح سامانه خدمات بانکی روشندالن با
حضور علی فتحعلی ،عضو هیئت مدیره  ،آذر محصصی،
مدیرکل طرح و توسعه ،ناصر شریعتی ،مدیرکل امور شعب
و بازاریابی بانک دی ،منصور شادکام ،قائم مقام انجمن
نابینایان ایران و سعید صادق پور وجدی ،مدیرعامل شرکت
دانش بنیان پکتوس در شعبه طالقانی این بانک برگزار شد.
علی فتحعلی ،عضو هیئت مدیره بانک دی در این
مراسم ضمن ابراز خرسندی از تحقق این اقدام ارزش آفرین
گفت :روشندالن عضوی از جامعه هستند که باید مانند
دیگر اقشار از حقوق مساوی برخوردار شوند و بتوانند از
حداقلهای حقوق شهروندی در شهر بهرهمند باشند و
منابع مختلفی در دسترسشان باشد.
فتحعلی با بیان این که هدف اصلی بانک دی ،خدمت
به جامعه بزرگ ایثارگری و خانواده معزز شهداء است
 ،افزود :نزدیکی جغرافیایی شعبه طالقانی به ساختمان
مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران یکی از دالیل انتخاب
این شعبه برای تجهیز به سامانه خدمات بانکی روشندالن
بوده است تا امکان ارائه خدمت را برای جانبازانی که به
بنیاد شهید و امور ایثارگران مراجعه می کنند فرآهم آورد.
عضو هیئت مدیره بانک دی با اشاره به نقش تاثیرگذار
تکنولوژی در تسهیل انجام امور معلوالن از خدمات ارزشمند
شرکت دانش بنیان پکتوس جهت طراحی و توسعه این
سامانه ،قدردانی کرد و افزود :بانک دی در راستای ایفای
نقش در حوزه مسئولیت های اجتماعی خود بدون در
نظر گرفتن منافع مادی ،آمادگی ارائه هرگونه خدمتی را
به روشندالن جامعه دارد و امید است که با توسعه این
سامانه ،امکان استفاده از خدمات بانکی غیرحضوری را
نیز برای این قشر از جامعه ایجاد کند .آذر محصصی،
مدیر کل طرح و توسعه بانک دی نیز در این مراسم از
حمایت های مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک جهت
تصویب طرح پیشنهادی اداره کل طرح و توسعه  ،همزمان
با روز جهانی عصای سفید  ،قدردانی کرد و گفت:در پی
تصویب این طرح ،مقرر شد سه شعبه بهارستان ،انقالب
و طالقانی به سامانه خدمات بانکی روشندالن مجهز شوند
که پس از طراحی آخرین نسخه این سامانه توسط شرکت
پکتوس و اجرای آزمایشی آن با نظارت نمایندگان معاونت
فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک در شعبه مرکزی،
امکان ارائه این خدمت در شعب منتخب برای روشندالن
ایجاد شده است .محصصی با اشاره به این که بانک دی
در اجرایی کردن این طرح  ،بسیار چابک عمل کرده است
گفت :سهولت کاربری به دلیل طراحی ویژه کیبورد و تعبیه
خروجی صوتی در آخرین نسخه سامانه خدمات بانکی به
روشندالن از مهم ترین ویژگی های این سامانه است که
برای اولین بار در بانک دی به بهره برداری رسیده است.
محصصی ضمن قدردانی از همکاری تمامی واحدهای
ذیربط در اجرایی شدن این سامانه افزود:انتخاب شعب
برای تجهیز به این سامانه بر اساس میزان تردد در منطقه،
نزدیکی به انجمن های نابینایان ،مراکز آموزشی نابینایان
و مراکز بهزیستی انجام شده است و امیدواریم که در
آینده ای نزدیک با توسعه این سامانه در سایر شعب امکان
بهره مندی روشندالن عزیز را برای دریافت خدمات بانکی
در گستره جغرافیایی وسیع تری فرآهم آوریم.

سودآوری ناشی از افزایش قیمت ارز افتخار نیست

در نیمه اول امسال در پی سودآوری
شرکتهای بورسی ناشی از افزایش قیمت
ارز ،رئیس سازمان بورس اظهار کرد که
سودآوری باعث افتخار است که ناشی از
بهرهوری و نوآوری باشد .کارشناسان بازار
سرمایه نیز بارها بر این موضوع تاکید کرده
اند.
در شش ماهه اول سال جاری قیمت
دالر از حدود  ۴۵۰۰تومان در بازار آزاد به
رقمهای باالیی رسید .این افزایش قیمت در
بازارهای مالی ایران مخصوصا بازار سرمایه
تاثیر بسزایی داشت؛ به طوری که باعث شد
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس برای
اولین بار از تراز  ۱۰۰هزار واحدی عبور کند و
حتی به کانال  ۲۰۰هزار واحدی نزدیک شود.
بیشتر شرکتها در بورس و فرابورس
ایران صادرات محور هستند و با افزایش
قیمت ارز یا به بیانی کاهش ارزش پول ملی
سودشان به تومان افزایش مییابد .همین
موضوع در شش ماه اول سال  ۱۳۹۷باعث
شد قیمت سهمها با رشد فزایندهای روبرو
شود و در روزهای بسیاری ،شاهد صفهای
میلیونی خرید سهام این شرکتها باشیم.
در نتیجه این رونق معامالت بورس که
ناشی از افزایش فزآینده قیمت دالر و یورو
بود ،بسیاری از مسئوالن بورسی این موضوع
را یک دستاورد برای بازار سرمایه و بورس و

فرابورس ایران میدانستند .اما آیا سودآوری
ناشی از کاهش ارزش پول ملی یک دستاورد
برای بازار سرمایه یک کشور است؟
حسین رضوی امیری در پاسخ به
اینکه آیا سود ناشی از افزایش قیمت ارز
در شرکت ها ،سودی پایدار و قابل اتکا
است؟ اظهار کرد :سود حاصل از بهرهوری
و نوآوری در شرکتها مهم است و مدیریت
شرکتها باید هزینهها را کاهش دهند و
بهرهوری را باال برند ،این نکته امری بدیهی
است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره

راه توسعه از مسیر علم می گذرد

به نقل از روابط عمومی بانک ملی،محمد رضا حسین زاده پنجشنبه در مراسم
گرامیداشت روز دانشجو که در محل بانک و با حضور جمعی از دانشجویان دوره دکترا به
نمایندگی از کارکنان دانشجو برگزار شد ،افزود :سال ها پیش این نگاه وجود داشت که
کارمند نباید همزمان با کار تحصیل کند ،اما این نگاه امروز منسوخ شده و دانش افزایی به
جزئی از کار تبدیل شده است.
وی با اشاره به این که امروز بیش از چهار هزار نفر از کارکنان بانک ملی ایران در
مقاطع مختلف دانشجو هستند ،ادامه داد :سازمانی که منابع انسانی مسلح به دانش روز
نداشته باشد ،به سرعت فرسوده خواهد شد.
حسین زاده به لزوم کسب دانش روز و استفاده از آن در عملیات روزمره کاری و
نیز تدوین استراتژی بلند مدت اشاره و خاطرنشان کرد :برگزاری مراسم گرامیداشت روز
دانشجو در بانک ،این پیام را به همه کارکنان و مدیران می دهد که راه توسعه سازمان از
مسیر کسب علم و دانش می گذرد.
مدیرعامل بانک ملی با بیان این که امروز شاخه های علم بسیار گسترده و وجوه آن
در زندگی انسان بیش از پیش نمایان شده است ،افزود :زیرساخت پیشرفت هر کشوری،
دانش افراد آن است و طبیعی است که کارکنان سازمان ها به عنوان اعضای پیشرو در این
زمینه باید شناخته شوند .حسین زاده همچنین از همه مدیران بانک خواست نسبت به
کارکنان دانشجو ،حداکثر مساعدت را داشته باشند تا بانک بتواند در بلند مدت از توانایی
این افراد به خوبی استفاده کند.
داوود ملک نیا رئیس اداره کل آموزش بانک ملی نیز در ابتدای این مراسم با ارائه
گزارشی از عملکرد این اداره و نیز تسهیالت در نظر گرفته شده برای کارکنان دانشجو،
گفت :از  32هزار نفر کارکنان بانک ملی ایران ،اکنون بیش از چهار هزار نفر دانشجو هستند
که  240نفر آنها در مقطع دکترا در حال تحصیلند.
در ادامه این مراسم که با حضور جمعی از مدیران امور و روسای ادارات کل بانک
ملی برگزار شد ،دانشجویان حاضر به طرح دیدگاه های خود پرداختند و در پایان از آنها
تقدیر شد.

به اینکه شرکتها باید به دنبال سودآوری
پایدار باشند گفت :این شرط الزم است
و نه شرایط کافی .شرکتها باید از طرق
ممکن درآمدزایی کنند که یکی از راههای
آن فروش محصوالت با قیمتهای سودده
است .در شرکتهای صادرات محور با افزایش
نرخ دالر درآمد افزایش مییابد و این افزایش
درآمد میتواند از طریق افزایش سرمایه به
چرخه تولید باز گردد.
رضوی امیری با یادآوری وضعیت بازار
سرمایه و سودآوری شرکتهای بورسی در ۶
ماهه اول سال  ۱۳۹۷گفت :در سال جاری در

بازار سرمایه شاهد بودیم که با افزایش نرخ
دالر قیمت سهام باال و با کاهش آن قیمت
سهمها کاهش مییابد و این موضوع را نیز
عقل جمعی سرمایهگذارن تایید کرد.
چندی پیش شاپور محمدی  -رئیس
سازمان بورس  -به این موضوع پرداخت.
وی با اشاره به اینکه تابلوی معامالت باید
هرگونه سودآوری را نشان دهد ،تاکید کرد
که «سودآوری باید پایدار و ناشی از نوآوری و
افزایش بهرهوری باشد».
محمدی در بخش دیگری از
صحبتهایش تاکید کرد که «خوب است
مدیران توجه کنند که  ۲۰سال آینده کشور
ما در گرو بهرهوری و نوآوری است و رشد
کشورها به بهرهوری و نوآوری وابسته است».
رئیس سازمان بورس همچنین گفت:
افزایش موقت سودآوری که مقطعی اتفاق
میافتد چیزی نیست ،چراکه از طرف دیگر
قیمت مواد اولیه هم افزایش پیدا میکند
و اینها در بلندمدت یکدیگر را جبران
میکنند ،اما سود ناشی از بهرهوری و نوآوری
سود واقعی ،حالل ،ماندگار و پایدار است .این
سود ،سودی است که میتوانیم به آن افتخار
کنیم و در دنیا حرف بزنیم .چون سودی که
ناشی از نوآوری و بهرهوری است نه فقط
در بازارهای یک کشور بلکه در دنیا حرف
میزند.

 800طرح اشتغالزایی در کرمان توسط پست بانک تامین مالی شد

مدیرعامل پست بانک ایران و عضو شورای راهبری پارک علم و فناوری تخصصی
ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :این بانک طی سالجاری موفق به تامین مالی  800طرح
اشتغالزایی روستایی در استان کرمان شده است.
خسرو فرحی روز پنجشبنه در مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل شعب پست بانک
استان کرمان با اشاره اینکه پست بانک در بخش تامین منابع بزرگ ظرفیت خوبی را در
سطح کشور ایجاد کرده است افزود :پست بانک دومین بانک در کشور است که منابع
صندوق توسعه ملی را جذب و در بخش های اقتصادی اجرایی کرده است.
وی رسالت اصلی پست بانک را ایجاد دسترسی برای عموم مردم به ویژه مناطق
روستایی کم برخوردار به خدمات بانکی عنوان کرد و گفت :در این راستا تاکنون هفت هزار
باجه بانکی در مناطق روستایی راه اندازی شده و این روند همچنان ادامه دارد.
عضو شورای راهبری پارک علم و فناوری تخصصی ارتباطات و فناوری اطالعات یادآور
شد :پست بانک در سطح استان کرمان نیز در روستاهای محوری خدمات بانکی را همانند
شهر برای شهروندان این مناطق ایجاد می کند.
فرحی با اشاره اینکه پست بانک در بخش اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان به عنوان
بانک تخصصی عمل می کند تصریح کرد :پست بانک ایران تامین مالی همه فعاالن بخش
 ICTو  ITکشور را که می توانند در راستای بهره وری اقتصادی کشور فعالیت کنند،
برعهده می گیرد.
مدیرعامل پست بانک ایران تصریح کرد :مدیران پست بانک کرمان از ظرفیت نخبگی
و همه دستگاه های استان برای برنامه ریزی طرح های اقتصادی استفاده کنند که این مهم
به خدمات رسانی و ارتقا بانک کمک می کند.
در مراسمی با حضور خسرو فرحی مدیرعامل پست بانک ایران و عضو شورای راهبری
پارک علم و فناوری تخصصی ارتباطات و فناوری اطالعات ،محمدرضا پورابراهیمی رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن استانی سید حمیدرضا
گنجعلیخانی به عنوان مدیر شعب پست بانک کرمان معرفی و از خدمات بختیاری مدیر
سابق قدردانی شد.

دبیرکل کانون صرافان:

بازار ارز به آرامش خوبی رسیده است

دبیرکل کانون صرافان ایرانیان با اعالم
اینکه اکنون بازار ارز به آرامش خوبی رسیده
است ،ابراز امیدواری کرد با تصمیم گیری
نهادهای موثر ،مردم و فعاالن اقتصادی
احساس امنیت بیشتری کنند و این آرامش
تداوم یابد.
بازار ارز در هفته های اخیر روند کاهشی
قیمت ها را آغاز کرده است که فعاالن اقتصادی
بخشی از آن را ناشی از تصمیم بانک مرکزی
در مدیریت جریان نقدینگی ،محدود کردن
تبادل پول از طریق تراکنش های بانکی و نیز
ممنوعیت انتقال چک های تضمینی می دانند.
در کنار آن ،بانک مرکزی دو بخشنامه را
در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات داشته
است که از یکسو صادرکنندگان خرد را از
پیمان سپاری ارزی معاف می کند و از سوی
دیگر به صرافی ها اجازه می دهد ارز این گروه
از صادرکنندگان را خریداری کنند.
وی با تاکید بر اینکه قیمت تعادلی در
بازار باید از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود،
افزود :زمانی می توان گفت که بازار به نقطه
تعادل رسیده است که تولید نسبت به واردات
صرفه داشته باشد.
** نیازمند اتاق شفاف ارزی هستیم
دبیرکل کانون صرافان همچنین درباره
ایده رئیس کل بانک مرکزی برای ایجاد بازار
متشکل ارزی گفت :ایجاد شفافیت در بازار ارز
ضرورتی اجتناب ناپذیر است و ضرورت این
شفافیت در اقتصاد ایران بیش از  70سال است
که احساس می شود.
وی افزود :از زمانی که نفت در اقتصاد
ایران نقش تعیین کننده یافته است ،انتظار از
سیستم ارزی و بانکی این بوده که عرضه ارز
ناشی از صادرات نفت برای بازیگران اقتصادی
شفاف شود.
ترکاشوند ادامه داد :با توجه به اینکه
دولت بخشی از نیاز ریالی خود را برای تامین
هزینه های جاری و عمرانی از طریق فروش
ارز حاصل از صادرات نفت در بازار تامین می
کند ،همه کشور نیازمند این شفافیت است
تا مشخص شود خریدار و فروشنده ارز چه
کسانی هستند.
وی افزود :دستاورد دیگر شفاف سازی
ارزی ،روشن شدن روش کشف قیمت است
که با تعادل عرضه و تقاضا ،قیمت ها مشخص
می شود ،نه اینکه نرخ ها در کف بازار و توسطه
دالالن تعیین شود .ترکاشوند یادآورشد :نظام
بانکی کشور با وجود قدمت ،از نظر کشف
قیمت و شفافیت ارز از برخی کشورهای
همسایه که اقتصاد ضعیف تری دارند ،عقب
تر و در موضوع قیمت گذاری ارز اهمال داشته

است.
** اراده جدی برای راه اندازی بازار
ارزی
دبیرکل کانون صرافان ایرانیان اظهار
داشت :اراده خوبی برای راه اندازی بازار
متشکل ارزی وجود دارد و بانک مرکزی،
کانون صرافان ،بانک های خصوصی و دولتی
برای راه اندازی این بازار تالش دارند تا هرچه
زودتر این کار شکل بگیرد؛ البته مقدمات کار
در بانک مرکزی باید انجام شود.
ترکاشوند اظهار داشت :به طور طبیعی با
راه اندازی این بازار ،ارز مداخله ای ،ارز دولتی
و نیمه دولتی و نظایر آن جمع می شود و
همه چیز در بستر یک نظام یکپارچه شکل
می گیرد.
به گفته وی ،قرار نیست با راه اندازی این
بازار ،سامانه نیما و سازوکار آن جمع شود بلکه
وقتی بازارهای دیگر تجمیع و یکی شد ،بازار
نیما نیز در این بستر ساماندهی می شود.
ترکاشوند گفت :هیچ مقاومتی از ناحیه
بانک ها برای تاخیر در راه اندازی این بازار
دیده نمی شود و در عین حال بانک مرکزی
با اختیاراتی که برای ساماندهی نظام پولی و
ارزی از سران سه قوه دریافت کرده است ،به
جد این موضوع را پیگیری می کند.
وی ادامه داد :با راه اندازی بازار متشکل
ارزی ،همه شرکت ها ،بانک ها و صرافی ها،
متقاضیان و دارندگان ارز در نظامی یکپارچه
مبادالت خود را انجام می دهند.
** امکان خرید و فروش ارز خارجی
برای صرافی ها فراهم شد
دبیرکل کانون صرافان درباره بخشنامه
اخیر بانک مرکزی مبنی بر مجاز شدن صرافی
ها برای خرید ارز از صادرکنندگان خرد که
ساالنه کمتر از یک میلیون یورو صادرات
دارند ،اظهار داشت :پیش از این ،صرافی ها می
توانستند برای  23مورد ارز خدماتی در داخل
ارز را تامین کنند اما با این بخشنامه اجازه
یافته اند که این مصارف را به شکل ارز حواله
ای و ارز در خارج نیز پوشش دهند.
وی توضیح داد :برای نمونه اگر مسافری
بخواهد ارز خود را به صورت حواله دریافت
کند ،این امکان برای صراف فراهم است که
این ارز را به صورت ارز خارجی از صادرکننده
دریافت و برای مسافر حواله کند و دیگر نیازی
به انتقال ارز به شکل اسکناس نیست.
وی درباره اینکه بازخورد این بخشنامه
در بازار چه خواهد بود ،اظهار داشت :با توجه
به اینکه دست صرافی ها برای تامین تقاضای
ارزی مردم بازتر از گذشته شده است ،این
بخشنامه راهگشا خواهد بود؛ هرچند که برای

صادرکنندگان جزء نیز این امکان را می دهد
که با فراغت بیشتری ارز خود را بفروشند.
** کاهش سقف تراکنش های بانکی
بازار را کنترل کرد
وی درباره کاهش سقف تراکنش ها در
پایانه های فروشگاهی نیز گفت :علت اصلی
این کار این بود که برخی دالالن دستگاه های
کارتخوان را از کشور خارج کرده و نه فقط به
عراق ،افغانستان و کشورهای همسایه ،حتی به
آمریکا ،کانادا ،کشورهای اروپایی انتقال داده و
از طریق اینترنت یا رومینگ سیمکارت های
ایرانی کار خروج سرمایه از کشور را انجام می
دادند.
ترکاشوند گفت :با کاهش سقف تراکنش
ها به  50میلیون تومان در شبانه روز ،مقداری
از التهاب ها کاسته شد ،هرچند دستورالعمل
بانک مرکزی در زمینه ممنوعیت انتقال چک
های تضمینی نیز بر بازار اثر گذاشت و مقداری
از معامالت کف بازار را کاست.
وی در ارزیابی خود از وضعیت بازار ارز
اظهار داشت :اکنون بازار با کنترل تقاضای
کاذب از طریق اعمال محدودیت در تراکنش
ها و چک های تضمینی مواجه شده است.
وی افزود :در کنار آن شاهد سهولت
عرضه ارز به بازار هستیم و از این رو وقتی
عرضه در بازار بیشتر شود ،قیمت ها شروع به
ریزش می کند و به همین دلیل عده ای هم
برای جلوگیری از زیان فروشنده می شوند.
ترکاشوند به درپیش بودن سال نو
میالدی و سررسید تسویه شرکت ها با
شرکای خارجی خود اشاره کرد و گفت :الزم
است بانک مرکزی برای مدیریت این بخش از
تقاضا در بازار وارد عمل شود و نیاز شرکت ها
را تامین کند تا تقاضای ناشی از آن به بازار
تحمیل نشود.
وی در پاسخ به اینکه ریزش قیمت ها
تا چه زمانی ادامه می یابد ،گفت :این ریزش
تا سقفی خواهد بود که در کف بازار باشد و
عرضه و تقاضا به نقطه تعادلی برسد.
ترکاشوند ادامه داد :اکنون بازار ارز به
آرامش خوبی رسیده است و امید می رود با
برنامه ریزی نهادهای تصمیم گیر ،احساس
امنیت به مردم و فعاالن اقتصادی بازگردد
و مردم از امنیت سرمایه های خود اطمینان
یابند .وی با بیان اینکه هنوز امکان خروج
سرمایه از کشور وجود دارد ،اظهار داشت:
مهمتر از خروج سرمایه ،نیروی انسانی هر
کشور است که سرمایه اصلی هر جامعه ای به
حساب می آید زیرا پول را می توان خلق کرد
اما نیروی انسانی کارآفرین و خالق به راحتی
به دست نمی آید از این رو باید فکری کنیم

که سرمایه های اصلی از کشور خارج نشوند.
وی تاکید کرد :اکنون در شرایط جنگ
اقتصادی هستیم و باید تصمیم هایی گرفته
شود که از خروج ارز به هر شکل از کشور
جلوگیری و منابع و مصارف کشور مدیریت
شود.
** دولت نرخ ها را برای
صادرکنندگان عمده آزاد کند
دبیرکل کانون صرافان ایران درباره
اینکه چرا صادرکنندگان عمده از عرضه
ارز در نیما امتناع می کنند ،گفت :از آنجا
که صادرکنندگان بزرگ با دولت مراوده و
دادوستد دارند ،بهتر می توان این بخش را
مدیریت کرد.
ترکاشوند توضیح داد :پیشنهاد ما این
است که برای نمونه دولت نرخ خوراک ،آب،
برق و دیگر امکانات این گروه صادرکنندگان
را با نرخ آزاد محاسبه و یارانه های دولتی را
حذف کند؛ با این کار آنها این امکان را می
یابند که نرخ محصول خود را آزاد کنند و در
نتیجه بازار در نقطه ای به تعادل می رسد.
وی افزود :مشکل اینجاست که دولت می
گوید چون تولیدکنندگان و صادرکنندگان
بزرگ از یارانه برخوردارند ،باید دولت در قیمت
گذاری ها دخالت کند در حالی که بهتر است
دولت به منطق بازار تن دهد.
ترکاشوند افزود :از دولت انتظار می رود
حمایت های خود را همچون سایر کشورها
به تولید برخی محصوالت راهبردی بویژه در
حوزه کشاورزی و صنایع های تک (فناوری
های موثر و نو) محدود کند.
** با راه اندازی کانال های جدید نقل
و انتقال ها برقرار است
دبیرکل کانون صرافان درباره اینکه
پس از اعمال تحریم های دور دوم آمریکا آیا
محدودیت ها در نقل و انتقال پول بیشتر شده
است ،گفت :همانطور که پیش بینی می شد،
با اعمال تحریم ها برخی کانال های پیشین
دچار مشکل شدند و به تناسب آن ،کانال های
جدید با شکل های جدید راه اندازی شد.
وی یادآور شد :حتی پس از برجام نیز
همه کانال های مالی به روی ایران باز نبود
و بسیاری از نقل و انتقال های مالی تجار
را صرافی ها انجام می دادند که این رویه
همچنان ادامه دارد.
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بیمه
همتی تاکید کرد:

تمرکز جدی بانکها به تامین سرمایه
در گردش تولید

رییس کل بانک مرکزی بر توجه به تولید و رشد
اقتصادی در جهت تقویت ارزش پول ملی تاکید کرد و در
این راستا تمرکز جدی بانکها به تامین سرمایه در گردش
بخش تولید را کلیدی خواند .عبدالناصر همتی با اشاره به
ثبات نسبی در بازار ارز ،بر تقویت تدریجی ارزش پول ملی
تاکید کرد و گفت :در کنار برنامههای بانک مرکزی اکنون
توجه جدی به تولید و رشد اقتصادی باید جزو اولویتهای
اصلی سیاستهای اقتصادی کشور باشد .وی افزود :در
شرایط فعلی ،تمرکز جدی بانکها به نحوه تأمین سرمایه در
گردش تولید ،بسیار کلیدی است .رئیسکل بانک مرکزی
تصریح کرد :توجه داشته باشیم ضرورت اصالح نظام بانکی
که امری فوری است ،ما را در مسیر تضعیف بانکها که
 ۹۰درصد تأمین مالی را بر دوش دارند ،قرار ندهد ،بلکه
سیاست پولی به طور هدفمند در راستای تقویت این
کارکرد تغییر یابد .همتی همچنین با اشاره به دریافت
خبرهایی مبنی بر باز شدن کانالهای مالی با کشورهایی
که نفت ایران را در این برهه برداشت میکنند ،اظهارکرد:
با توجه به خبرهایی مبنی بر عزم جدی صادرکنندگان در
وارد کردن ارز صادراتی خود به چرخه اقتصاد ،نیازهای
وارداتی تولید به سرعت ،تخصیص و تأمین خواهد شد .وی
خاطرنشان کرد که در سختترین شرایط تحریمی و جنگ
تمام عیار اقتصادی قرار داریم.
بانک مرکزی اعالم کرد:

تامین  8.6میلیارد یورو ارز
برای واردات از سامانه نیما در 4ماه

بانک مرکزی اعالم کرد ،از آغاز فعالیت سامانه نیما
( 16مردادماه  )97تاکنون معادل هشت میلیارد و 600
میلیون یورو ارز برای واردات کاالها و خدمات مورد نیاز
کشور تامین شده است.
به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،برپایه
اطالعات موجود ،محصوالت برقی ،الکترونیکی و مخابراتی
با  353میلیون و  100هزار یورو و ماشین آالت ،تجهیزات
و قطعات خودروسازان با  205میلیون و  100هزار یورو در
رتبه های نخست و دوم تامین ارز سامانه نیما قرار دارند.
همچنین گروه های کاالیی الستیک ،پالستیک
و مواد و محصوالت شیمیایی و سلولزی با  132میلیون
و  100هزار یورو ،تجهیزات حمل و نقل با  ٦٧٧میلیون
یورو ،صنایع معدنی با  ٤٣٥میلیون یورو ،کشاورزی با ٢٥٣
میلیون یورو ،محصوالت غذایی ،آشامیدنی و دخانی با ٢٥٤
میلیون یورو ،پتروشیمی و گاز مایع با  ١٧٩میلیون یورو،
محصوالت فلزی و لوازم خانگی با  ١٢٩میلیون یورو ،مواد
معدنی با  ١٣٨میلیون یورو ،نساجی ،چرم و پوشاک با ١١٣
میلیون یورو و سایر موارد با  ٩٦٦میلیون یورو ،از محل ارز
حاصل از صادرات در نیما تامین ارز شده است 16 .مردادماه
امسال سامانه ارزی نیما براساس سیاست های جدید ارزی
شروع به فعالیت کرد و اکنون منبع اصلی فروش ارز حاصل
از صادرات غیرنفتی و تامین ارز واردات است.

بازدید مدیر شعب موسسه اعتباری کوثر
از بنیاد خیریه معلولین

مدیر شعب شرق استان تهران به همراه جمعی از
کارکنان به مناسبت روز جهانی معلولین با مدیر عامل بنیاد
خیریه معلولین ایرانیان دیدار و گفتگو کردند.
به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر ،قاسم
شیرکوند مدیر شعب شرق استان تهران ضمن تشکر از
اقدامات و فعالیت های این بنیاد در راستای اشتغال زایی و
خدمت رسانی به معلوالن گفت :کسانی که در کار خدمات
رسانی به معلولین فعالیت می نمایند افرادی جهادگرند که
هدفشان کسب رضایت الهی است.
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه خدمت رسانی
به معلوالن اظهار داشت :تالش برای رفع مشکالت روزمره
معلوالن سبب التیام درد ،رنج و کاستی ها و حضور پر رنگ
آنها در جامعه می گردد .ناهید کلوشانی مدیر عامل بنیاد
خیریه معلولین فاطمه زهرا (س) ایرانیان گفت :این بنیاد
به منظور ارائه خدمات بخشی از معلولین کشور و حمایت
مادی و معنوی از آنان در زمینه های درمانی ،توانبخشی،
اشتغال ،تحصیالت ،خدمات رفاهی و غیره در حال فعالیت
می باشد .کلوشانی با اشاره به عضویت  ۱۶۰۰معلول در این
بنیاد افزود :به منظور توانمندسازی معلولین کارگاهی راه
اندازی شده است که این افراد در حوزه های مختلف شامل
خیاطی ،مونتاژ کاری ،تئاتر ،قالیبافی و گلیم بافی ،معرق
کاری ،زیور آالت و تهیه مواد غذایی فعالیت می کنند.
کلوشانی با تشکر از حمایت مالی موسسه اعتباری
کوثر از سال  ۱۳۹۳تا کنون گفت :با حمایت های موسسه
اعتباری کوثر برای تمامی افراد تحت پوشش این بنیاد
کارت هواداری صادر گردیده است که اعضاء از مزایای یک
کارت بانکی بهره مند می شوند .شایان ذکر است؛ درمان،
توانبخشی و اشتغال از جمله مشکالت معلولین در جامعه
است ،که موسسه اعتباری کوثر از سال  ۱۳۹۳تا کنون در
راستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی خود از بنیاد
خیریه معلولین ایرانیان حمایت می کند.

رشد  ۱۰۸درصدی
ارزش معامالت بازار بدهی

آمارها نشان میدهد که در این هفته ارزش معامالت
بازار بدهی ایران نسبت به هفته گذشته با  ۱۰۸درصد رشد
مواجه شده است.
طی پنج روز کاری بورس تهران در هفته جاری
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی توانست  ۳۰۸۸واحد رشد
کند و بار دیگر کانال  ۱۶۶هزار و  ۸۶۰واحدی را بازپس
گیرد .در چهارشنبه هفتم آذر ماه سال جاری شاخص آزاد
شناور در تراز  ۱۷۴هزار و  ۹۶۲واحدی قرار داشت اما با
گذشت پنج روز کاری  ۴۰۴۳واحد رشد کرد و تا رقم ۱۷۹
هزار و پنج واحدی را تجربه کرد.
همچنین شاخص بازار اول در پی این مدت ۲۹۴۵
واحد افزایش یافت و تراز  ۱۲۳هزار و  ۳۳۷واحدی را تجربه
کرد .شاخص بازار دوم نیز در این مدت با رشد  ۲۹هزار و
 ۱۶واحدی همراه شد .در تاریخ یاد شده شاخص صنعت در
تراز  ۱۴۸هزار و  ۶۹۱بود اما با گذشت یک هفته کاری این
شاخص تا تراز  ۱۵۱هزار و  ۷۳۴واحدی باال رفت.
ارزش کل معامالت بورس تهران در هفته جاری به
 ۳۴هزار و  ۶۰۹میلیارد ریال رسید .در حالیکه این رقم در
هفته گذشته  ۲۴هزار و  ۲۷۵میلیارد ریال بود .در نتیجه
ارزش کل معامالت بورس تهران طی پنج روز کاری گذشته
 ۴۳درصد رشد را تجربه کرده است.

