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اخباربانک
یادداشت

بانک شهر؛ محبوبترین
بانک خصوصی کشور

بانک شــهر بر اســاس آرای مردمی به عنوان
محبوبترین بانک خصوصی در نظام بانکی کشور
معرفیشد.
به گزارش همبستگی ،در چهارمین جشنواره
بانــک محبوب مــن ،این بانک بر اســاس آرای
شرکت کنندگان و میزان رضایت آنان ،به عنوان
محبوبترین بانک خصوصی کشور در سال 96
معرفی شــد .بر این اســاس ،در چهارمین دوره
جشنواره« بانک محبوب من» که با هدف اعتالی
ســطح کیفی خدمات بانکداری و بهبود ارتباط
مردم با بانکها و مؤسسات مالی برگزار شد ،بانک
شهر با کســب باالترین آرای مردمی ،به عنوان
محبوبترین بانک خصوصی و همچنین دومین
بانک محبوب نظام بانکداری معرفی شد و مورد
قدردانی قرار گرفت.
همچنیــن بر اســاس اعالم این جشــنواره،
بانک شــهر به عنوان بانک برتــر از نظر پیگیری
شبکههای اجتماعی توسط مشتریان و نیز بانک
اول توصیه شده توسط شــرکت کنندگان این
جشــنواره در میان تمامی بانکها و موسسات
مالی کشور ،برگزیده شد.

انتقاد پورابراهیمی از تصمیم اخیر
بانک مرکزی

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی گفت:اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ
ســود اوراق به  ۲۰درصد به تولید و نظام بانکی
لطمهزد.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا پورابراهیمی دیروز
در آخرین نشســت شــورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی گفت :افزایش نرخ سود اوراق از۱۵
به ۲۰درصدبربازارسرمایه،نظامبانکیونرختامین
مالیبنگاههایاقتصادیتاثیرگذاشت؛یعنیبایک
تصمیم بانک مرکزی همه ذینفعان دچار مشکل
شدند .وی ادامه داد :این اقدام بانک مرکزی ترازنامه
بانک ها را نامتعادل کرد؛ یعنی بانک باید سود ۲۰
درصد بــه اوراق بدهد اما تســهیالت را با نرخ ۱۸
درصد ارائه کند؛ ضمن اینکه موجب شد تالشها
برای نظم دهی به بانک ها در پرداخت تســهیالت
ناکام بماند و به رقابت منفی میان بانک ها در جذب
منابع منجر شود.
رئیسکمیسیوناقتصادیمجلستصریحکرد:
با این اقدام بانک مرکزی وقتی نرخ تامین مالی برای
بنگاهاقتصادیوواحدتولیدیتا۲۷درصدمیرسد،
بنگاهدار چگونه باید مالیات و عوارض دهد؟ بانک
مرکزی گفته است برای دو هفته این سود را افزایش
دادیم و  ۵درصد مابهالتفاوت را جبران می کنیم اما
بایددیدچگونهمیخواهندجبرانکنند.
عضو شــورای گفــت و گوی دولــت و بخش
خصوصیتصریحکرد:اگراینتصمیمبانکمرکزی
جبران نشود و تا پایان سال برنامه ای جبرانی پیش
بینی نشود ســال آینده برای نظام بانکی و تولید
کشوربایدنگرانباشیم.

بازار سکه در بانک ملی ایران

از  28بهمن تا پایان وقت اداری روز گذشــته،
حدود 820هزار قطعه سکه در واحدهای بانک ملی
ایران پیش فروش شده است.
به گزارش همبستگی ،در این مدت حدود 228
هزار قطعه ســکه تمام بهار آزادی به صورت شش
ماهه و حدود 592هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی
به صورت یک ســاله پیش فروش شده است .این
تعداد سکه را 16هزار و 989نفر خریداری کردهاند.
بر اســاس بخشــنامه بانک مرکزی ،پیش فروش
سکه برای سررسید شش ماهه به نرخ  ۱۴میلیون
ریال و برای سررسید یک ساله به نرخ  ۱۳میلیون
ریال انجام میشود .همچنین در حراج های بانک
کارگشایی،تاکنونبیشاز 400هزارقطعهسکهبه
فروش رفته است .حراج سکه در این بانک همچنان
ادامهخواهدداشت.

نشست روسای بانک مرکزی
شورای همکاری خلیج فارس

کویــت میزبــان اولیــن نشســت روســای
بانکمرکــزی و نهادهای پولی کشــورهای عضو
شورای همکاری خلیج فارس بعد از بروز تنش میان
اعضای این شورا در 9ماه گذشته است.
به گزارش ایرنا  ،نشســت کویت در چارچوب
شــصت و نهمین کمیته روسای بانک مرکزی و
نهادهای پولی شــورای همــکاری خلیج فارس
برگزار می شود .شرکت کنندگان در این نشست
با شیخ «صباح االحمد الجابر الصباح» امیر کویت
دیدار کردند .در این دیدار «عبداللطیف بن راشد
الزیانی» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
هم حضور داشت .
امیر کویت امیدوار است باگرد هم آوردن اعضای
شورای همکاری خلیج فارس مانع از افزایش تنش
میان اعضای این شــورا شود .قرار است در نشست
کویت پیرامون ثبات پولی و راههای توســعه زیر
ســاخت های آن میان اعضای شــورای همکاری
خلیجفارس،بحثوتبادلنظربهعملآید.
در ایــن نشســت همچنین درباره سیســتم
پیشنهادی بانکی کویت بحث و تبادل نظر خواهد
شد .بانک مرکزی کویت در حال کار بر روی ایجاد
یک سیستم جدید موسوم به «سیستم پرداخت
مدرن کویت» برای خدمت به بخش خدمات مالی
و تســهیل روند ارتباط با کشورهای خلیج فارس و
حمایتازسیستمبانکیدیجیتالدرآیندهاست.
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ارز مداخلهای هم به مسافران نمیدهند
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تصریح
کرد :بانک مرکزی سالهاســت که شــعار تک نرخی شدن ارز را
میدهد اما عمال امروز ارز ســه  -چهار نرخی شده است و حتی ارز
مداخلهای هم به دست مسافران نمیرسد .به گزارش ایسنا ،علی
سنگینیان با بیان این مطلب ،اظهار کرد :از سال گذشته پیشبینی
میشــد که بازار ارز دچار تالطم شود .بانک مرکزی در فرصتی که
داشت میتوانست راهحل های علمی و جامعی را برای کنترل بازار
لحاظ کند .در یک دورهای ثبات در بازار وجود داشت اما اختالفی
که بین تورم داخلی و تورم خارجی وجود داشــت ،باعث شــد که
انتظار برای افزایش نرخ ارز شــکل بگیرد و متاسفانه بانک مرکزی

به اصرار دولت تــاش کرد که نرخ ارز را ثابت نگه دارد .عضو هیات
نمایندگاناتاقبازرگانیایرانادامهداد:اینسیاستسالهایسال
در دورههای مختلف تجربه شده است .بانک مرکزی تالش میکند
با حراج منابع ارزی ،نــرخ ارز را در یک رنجی نگه دارد ،در حالیکه
در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نمی افتد و بر اســاس هیچ تئوری
اقتصادیایناقداممنطقینیست.
ســنگینیان با بیان اینکه ارز یک متغیر اقتصادی است که از
محیط کالن اقتصاد تاثیر میگیرد ،گفت :ارز دارای بازار مستقل
است و قیمت آن باید در بازار تعیین شــود و انتظار میرود که
بانک مرکزی هم قیمت را مدیریت کند تا نوسانات خیلی شدید

نباشد اما متاسفانه این سیاســت کنترلی همواره وجود داشته
و نتیجه اش این شده اســت که مجددا تجربههای گذشته که
موفق نبوده است ،دوباره تکرار شود .رئیس کمیسیون بازار پول
و سرمایه اتاق بازرگانی گفت :بانک مرکزی ابتدا شروع به گفتار
درمانــی برای مردم کرد که در بازار خبری نیســت و همه چیز
متعادل اســت و منابع ارزی هم کافی است .وقتی این بحث ها
مطرح شــد مردم متوجه شــدند که منابع ارزی کافی نبوده و
جوابگوی تقاضا نیســت .در مرحله بعدی بانک مرکزی فروش
ارز مداخلهای را آغاز کرد که با این کار رانت در بازار ایجاد شد و
عدهای منافع غیر منصفانه بردند ،در مرحله بعد ســهمیه بندی
ارزی و بعد هم فضای پلیسی که در بازار ارز اتفاق افتاد .همه این
موارد نشان میدهد که بازار ارز دچار نوسان است.
وی ادامه داد :شــرایط فعلی بازار ارز طبیعتا به گونهای اســت

که اقتصاددانها از آن دفــاع نمیکنند و حتی خود بانک مرکزی
هم از آن دفاع نمیکند .بانک مرکزی سالهاســت شعار میدهد
که میخواهد ارز را تک نرخی کند و نرخ بازار نرخ مرجع باشــد تا
نرخهای چند گانه نداشته باشیم ،اما عمال امروز سه نرخ ارز داریم و
حتی بعضی وقتها چهار نرخ میشــود و عمال شاهد هستیم با
نرخ گذاری هایی که اتفاق می افتد بازار ارز سرکوب شده است.
سنگینیان تصریح کرد :ارز مداخلهای که بانک مرکزی از طریق
صرافیهای منتخب میفروشد به دست همه نمیرسد و حتی
مســافران هم نمیتوانند آن را تهیه کنند و برای همین شاهد
شــکلگیری صفهای طوالنی در مقابل صرافیها هستیم .در
واقع بیــن نرخ  ۴۵۰۰تومان تا  ۴۸۰۰تومــان یک رانتی ایجاد
شده و به جای رفتن به سمت یک روند منطقی در بازار عمال ارز
چند نرخی شده است.

کیفیت خودروها صدای وزیر را هم درآورد :

شریعتمداری:برای استانداردسازی خودروها با کسی تعارف نداریم

هر سال این ســناریو تکرار میشود.
پایــان ســال کــه مــی رســد بحث
استانداردسازی خودروها باب می شود
و در این میان بین ســازمان استاندارد
و وزارت صنعت و البتــه پالک گذاری
بحث ها باال مــی گیرد  .در این میان نیز
هر مرتبه راهنمایی و رانندگی تهران با
اشــاره به نرخ تصادفات جاده ای و البته
میــزان آالینده های برخــی از مدل ها
خواســتار آن می شود که خودروسازان
یک تغییر و تحولــی در کیفیت ایمنی
و آالیندگــی خودروهــا ایجــاد کنند؛
درخواســتی که البته به نظر می رســد
هنوز هم به ســطح متناسب و مطلوب
خود نرســیده اســت؛ واقعیتی که روز
گذشته نیز محمد شــریعتمداری وزیر
صنعت ،معدن و تجارت اظهار داشــت:
مهمترین هدف ما از بیــن بردن منابع
آالیندگــی و کاهش مصرف ســوخت
به عنــوان یک ســرمایه ملی اســت.
شــریعتمداری ادامه داد :هر کشــنده
قدیمــی بــه ازای هــر  100کیلومتر
 60لیتر ســوخت مصــرف میکند که
با اجرای این طــرح این مصرف کاهش
قابل مالحظهای خواهد داشت.
استاندارد سازی را جدی بگیریم
به گزارش ایلنا محمد شریعتمداری
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در مراسم
تحویل  20دســتگاه خــودرو تجاری
توسط سایپا با اشــاره به استانداردهای
 85گانه خــودرو گفت :بــرای ارتقای
اســتانداردها همین االن نیز دیر شده
اســت .ما در ایــن خصوص با کســی
رودربایســتی نداریم و در کنار سازمان
ملی اســتاندارد هســتیم منظور ما از
عمق داخلیســازی بــر صنعت خودرو
رعایت همیــن استانداردهاســت .وی

Pپیروزبخت :یک خودروی داخلی استانداردهای  85گانه جدید را پاس کرد

تصریح کرد :درســت اســت که راهها و
جادهها مشــکل دارد اما ما میتوانیم با
اجرای این اســتانداردها تلفات سوانح
رانندگــی را کاهش دهیــم .وی افزود:
برنامه ما این است که در سه سال آینده
 200هزار دســتگاه خودرو فرســوده
تجاری و باری نوســازی شود .به طوری
که برای ســال آینده برنامهریزی برای
جایگزینی  700هزار دستگاه خودرو را
داریم .شریعتمداری افزود :شرکتهای
خودروســازیای که نتوانند منابع این
طــرح را تامین کنند صندوق توســعه
ملی به آنها کمک خواهــد کرد .این در
حالی است که اظهارات وزیر صنعت در
خصوص اجرای اســتانداردها در حالی
است که مشــاور وی در روز گذشته در

پیروزبخت:
در سالهای اخیر تعداد
اســتانداردهای اجباری
صنعت خــودرو بــه ۵۵
مورد رسید ،با این حال باز
هم با ایــن موضوع مواجه
شــدیم که مردم همچنان
نارضایتی خود را از خودرو
اعالممیکنند
نشســت خبری اعالم کرد که با سازمان
استاندارد برای اجرای این استانداردها
در حــال مذاکــره هســتیم تــا از آنها
زمانبگیریم.

ارز

مردم همچنان از کیفیت
خودروها ناراضی هستند
البتــه مهمترین اتفاق روز گذشــته
محــدود به صحبت هــای وزیر صنعت،
معدن و تجارت نمی شــود ،بلکه جایی
است که نیره پیروزبخت رییس سازمان
ملی اســتاندارد ایران در مراسم تحویل
 ۲۰دســتگاه خودروی تجاری ســایپا
دیزل خبر از پاس شــدن استانداردهای
85گانه یک خــودروی داخلی میدهد.
او در این خصوص چنین گفته اســت که
« اجباری شــدن  ۸۵اســتاندارد جدید
از ابتدای دیماه ســال  ۱۳۹۷به معنای
توقف تولید همه خودروهــا از آن زمان
نیســت .بلکه از این تاریخ بازرسیها بر
اساس استانداردهای جدید آغاز میشود

و طبــق تفاهم صورت گرفتــه با وزارت
صنعت ،معدن و تجــارت زمانی را برای
اجرایی شدن اســتانداردهای جدید در
نظر میگیریم تا از یکــم دیماه  ۹۷که
بازرسیها آغاز میشود ،خودروها بتوانند
استانداردهای مربوطه را پاس کنند».
رئیس ســازمان ملی استاندارد ایران
ادامه داد :سازمان ملی استاندارد از سال
 ۱۳۸۲به طــور جدی وارد بحث خودرو
شد و قبل از آن بیشــتر برروی قطعات
خودرو متمرکز بود .بــا این حال از این
زمــان مجموعه خودرو بــه عنوان یک
مجموعه کامال مرتبط بــا حوزه ایمنی
مدنظر ســازمان اســتاندارد قرار گیرد.
پیروزبخت با بیان اینکه در ســالهای
اخیر تعــداد اســتانداردهای اجباری
صنعــت خودرو بــه  ۵۵مورد رســید،
خاطرنشــان کرد :با این حــال باز هم
با ایــن موضوع مواجه شــدیم که مردم
همچنــان نارضایتی خــود را از خودرو
اعالم میکنند.
پیروزبخــت در ادامه تاکیــد کرد:
بــه همین دلیل در جلســات شــورای
سیاســتگذاری خودرو در دولت قبل و
دولت فعلی به این نتیجه رســیدیم که
باید به خواســت مردم احترام گذاشته
و به ســمت تولید بــا کیفیتتر حرکت
کنیم که راهکار آن نیــز افزایش تعداد
استانداردهاســت .رئیس سازمان ملی
اســتاندارد ایــران خاطرنشــان کرد:
بنابرایــن در گام اول اســتانداردهای
 ۵۲گانه بازنگری شــد تا کامال منطبق
بــر اســتانداردهای روز اروپا باشــد و
اســتانداردهای جدید نیــز از اول دی
مــاه  ،۹۶اول تیــر  ۹۷و اول دی مــاه
 ۹۷اجباری خواهد شــد که پس از آن
بازرســیها بر اساس اســتانداردهای
جدید صورت خواهد گرفت.

دیدار
ابهام در قیمت دالر سال آینده؛
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کارشــناس بانکی گفت« :بــازار ارز ،افزایش
شــدید قیمت در ســال آینده را نخواهد داشت و
پیشبینی این است که ســال  ۱۳۹۷در حالی به
پایان برسد که قیمت دالر در حدود  ۵۲۰۰تومان
یا کمی بیش و کم از این رقم باشــد ».به گزارش
خبرآنالین ،ســیدکمال ســیدعلی مدیرعامل
صندوقضمانتصادراتومعاوناسبقارزیبانک
مرکزی با اشــاره به اینکه قیمت ارز در سال آینده
جهش چشــمگیری خواهد داشت،اظهارداشت:
میزان صادرات نفت ایران نسبت به گذشته کاهش
خاصی را تجربه نکرده است،از سوی دیگر میزان
صادرات غیرنفتی نیز در ســه ماه گذشته افزایش
داشته و پیشبینیها نشــان میدهد این رقم در
سالآیندهنیزبیشترخواهدشد.معاوناسبقارزی
بانک مرکزی اضافــه کرد :به این ترتیب اگر دولت
مســئله قاچاق را جدی بگیرد و اقدامات نظارتی
برای کنترل و کاهش حجم قاچاق در کشور را در
دســتور کار قرار دهد بازار با تقاضای چندانی در
حوزه ارز روبرو نخواهد بود و با توجه به مواردی که
گفتند عرضه ارز نیز در سال آینده کاهش نخواهد
داشــت .وی با تاکید بر اینکه یکسان سازی نرخ
ارز در شــرایط فعلی اولویت دولت محسوب نمی
شود ،گفت :بازگشت ثبات به بازار ارز از مهمترین
برنامههای است که دولت باید پیگیری کند .تنش
زدایی در عرصه بینالملل الزم است همچنان در
دستور کار باشد تا شرایط در سطح جهانی نیز به
نفعایرانتغییرکند.سیدعلیبااشارهبهاینکهورود
سرمایههایجدیدازنیازهایاصلیوواقعیاقتصاد
ایران است گفت :ایجاد ثبات پیش نیاز اولیه ورود
سرمایه چه داخلی و چه خارجی به عرصه اقتصاد
اســت از این رو ثبات کردن شــرایط از مهمترین
برنامههایی است که دولت باید پیگیری کند .این
کارشناس بانکی در پاسخ به این سوال که با توجه
به اتفاقات رخ داده آیا برنامه یکسان سازی نرخ ارز
در سال آینده باید از دستور کار خارج شود یا خیر؟
گفت :در دهه  ۸۰ما تجربه ی اجرای موفق برنامه
یکسان سازی نرخ ارز را شاهد بودیم اما الزم است
به ویژگیهای اقتصادی و تصمیمات اتخاذ شده در
این دوران دقت کنیم.

وی تمرکز بــر پروژه های صــادرات محور در
اقتصاد ایــران را از مهمترین اولویتها برشــمرد
و ادامه داد :چنیــن اقدامی میتواند زمینه را برای
افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابســتگی به
درآمدهای ناشــی از فروش نفــت فراهم نماید.
مدیرعامل صنــدوق ضمانت صــادرات ایران در
خصوص شــرایط بازار ارز در ســال آینده گفت:
نوسانات به تدریج از بازار ارز خداحافظی خواهند
کرد و شــرایط به سمت عادی شدن پیش خواهد
رفت،درعینحالالزماستبانکمرکزینسبتبه
اتخاذتدابیریبرایتسریعروندوبازگرداندنثبات
بهبازاراقدامنماید.
وی در توضیح این مطلب اضافه کرد :داده های
اقتصادی ما نشــان دهنده آن است که قیمت ارز
در پایان ســال  ۹۷از محدوده  ۵۲۰۰تومان فراتر
نمیرود و به نظر من کسانی که تصور شوک شدید
در بازار را دارند ،در اشــتباه هستند .سید علی در
پاسخ به این سوال که آیا بازار ارز در شرایط کنونی
حباب دارد یا خیر،به وضعیت نرخ ارز در سالهای
اخیر اشاره کرد و گفت :اگر به خاطر داشته باشید
در ابتدای فعالیت دولت یازدهم قیمت ارز به حدود
سه هزار و  ۲۰۰کاهش یافت،این در حالی بود که
اتفاق خاصی در این بــازار رخ نداده بود و انتظارات
تورمی مردم با چشم انداز ثبات در بازار جایگزین
شده بود .او با تاکید بر اینکه نمیتوان نرخ واحدی
برای ارز اعالم کرد،گفــت :بیتردید نرخ ارز باید در
بازار تعیین شود و همانطور که توضیح دادم عوامل
سیاســی و اجتماعی نیز در تعیین این نرخ دخیل
هستند  ،در نتیجه با تغییرات طراح داده در فضای
سیاسیواجتماعیایننرخنیزتغییرمیکند.

روحانی در دیدار وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان:

ن-باکو درراستای منافع دو ملت است
روابط تهرا 

سجمهورروابطایرانوجمهوریآذربایجان
رئی 
را رو به گسترش و درراستای منافع دو ملت دانست
و بر ضرورت تالش برای توســعه ،تقویت و تحکیم
همه جانبه مناسبات و همکاریهای تهران  -باکو
تأکیدکرد.
حجتاالســام والمسلمین حســن روحانی
روز گذشــته در دیــدار «شــاهین مصطفی اف»
وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان ،اراده دولتها و
ملتهای ایران و جمهوری آذربایجان را در توسعه
مناســبات و همکاریهای فی مابین حائز اهمیت
برشمرد و از تالشهای سفرا و مسئوالن دو کشور
در کمیســیون مشــترک همکاریهای ایران و
آذربایجانتقدیرکرد.
رئیس جمهور با اشاره به دعوت رسمی همتای
خود برای ســفر به جمهوری آذربایجان در آینده
نزدیک ،اظهار امیدواری کرد که این ســفر موجب
توســعه بیش از پیش دوســتیها ،همکاری ها و
روابط دو کشــور شــود .روحانی خاطر نشان کرد:
تاریــخ و فرهنگ ایــران و جمهــوری آذربایجان
بهم پیوند خورده و باید تــاش کنیم تا دو ملت از
لحاظ سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی نیز پیوندهای
ناگسستنیباهمداشتهباشند.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه توســعه ثبات
و امنیت در جمهوری آذربایجان را در راســتای
تقویت ثبــات و امنیت خود قلمــداد میکنیم،
گفــت :جمهوری اســامی ایــران و جمهوری
آذربایجان هیچــگاه برای هم تهدیــد نبوده و
نخواهند بود.
روحانی با اشــاره به لزوم تشــویق بخشهای
دولتی و خصوصی بــرای توســعه همکاریها و
ســرمایهگذاریهای مشــترک ،گفت :امروز دو
کشــور در بخشهای مختلــف از جمله صنعتی،
داروسازی ،ساخت خودرو ،کشاورزی و گردشگری
روابط خوبی با هم دارند و در دیگر بخشها از جمله
ترانزیت و همکاریهای مشترک در دریای خزر نیز
گامهای مشترکی در راســتای توسعه مناسبات
برداشته شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه اقدام مشترک ایران
و آذربایجان در تکمیل راه آهن رشــت -آســتارا

خبر

استقبال سئول از مذاکرات
پیونگ یانگ و واشنگتن

ایسنا :رئیس بانک مرکزی کره جنوبی گفت
موفقیت دیــدار ترامپ و اون به ثبــات بازار مالی
کرهجنوبی کمک کرده و باعث تشــویق بیشــتر
مصرفکنندگان و سرمایه گذاران می شود.
دربیانیهایکهبرایاستماعمجلسکرهجنوبی
تهیه شده است ،لی جو یئول -رئیس بانک مرکزی
گفت موفقیت دیدار رئیس جمهور امریکا و رهبر
کره شــمالی برای رتبه اعتباری کره جنوبی خبر
خوبی خواهد بود و ریسک خروج سرمایه را کاهش
خواهد داد .موفقیت در این نشست میتواند منجر
به تقویت وون در بازار ارز شــود .هر چند لی گفت
هنوز برای بحث در خصوص آثار قطعی این اتفاق
بر روی اقتصاد زود است.
قرار اســت آقای لی  ۲۱مارس و پیش از شروع
دوره جدید ریاست خود بر این بانک در ماه آوریل،
در پارلمان حاضر شــود .لی مــون جائه -رئیس
جمهور کره جنوبی او را برای یک دوره چهار ساله
دیگر به این ســمت منصوب کرده اســت .دونالد
ترامپ قبول کرده است تا پایان ماه می با اون دیدار
کند .رئیس جمهور کره جنوبی هم در نظر دارد تا
پایان ماه آوریل با رهبر کره شمالی دیدار کند.

سهم ایران از بازار روسیه
فقط  ۴۰۰میلیون دالر

ایرنا :رایزن بازرگانی ایران در روســیه گفت:
ارزش کاالهای وارداتی روســیه در ســال ۲۰۱۷
بیــش از  ۲۹۰میلیارد دالر بوده که ســهم ایران
فقــط ۴۰۰میلیــون دالر اســت که بایــد آن را
افزایشداد.
فرهــاد پرنــد در همایــش بــازار روســیه و
فرصتهای صادراتی اســتان کرمان با بیان اینکه
در حال حاضر روابط اقتصادی ایران و روســیه در
بهترین وضعیت قرار دارد ،اظهار کرد :مســئوالن
دو کشور بر گسترش روابط تاکید دارند ،دولت ها
مسیر را مهیا کردهاند و بخش خصوصی باید از این
فرصتاستفادهکند.
پرند ،بازار روسیه را فرصتی مناسب برای عرضه
محصوالت تولیدی ایــران در حوزه های دارویی،
پتروشــیمی ،میوه و محصوالت کشاورزی عنوان
کرد و گفت :عمده محصــوالت صادراتی ایران به
روسیه کاالهای ســنتی مانند پسته ،خشکبار و
موادغذایی است در حالی که باید به سمت صادرات
کاالهای صنعتی بــا ارزش افزوده باال برویم .وی از
آمادگی سفارت ایران در روسیه و رایزنی بازرگانی
برای همکاری با تجار و فعاالن اقتصادی اســتان
کرمان خبــر داد افزود :ارزش کاالهــای وارداتی
روسیه در ســال  ۲۰۱۷بیش از  ۲۹۰میلیارد دالر
بوده که سهم ایران فقط ۴۰۰میلیون دالر است که
باید آن را افزایش داد.

بودجه بافت فرسوده
و تشویق توسعهگران

و کریــدور شــمال -جنوب به دیگر کشــورهای
منطقه نیز کمک خواهد کرد ،اظهار داشت :ایران
و آذربایجان می توانند در آینده به شــاهراهی برای
اتصال مناطق آســیا و آفریقا به شمال اروپا تبدیل
شــوند .روحانی همچنین بر لــزوم ادامه رایزنی و
همکاری مسئوالن دو کشــور در راستای تدوین
رژیــم حقوقی دریای خــزر و برنامــه ریزی برای
ساماندهی فعالیتهای مشترک اقتصادی در این
منطقهتأکیدکرد.
تاکیدبرسرمایهگذاریمتقابل
در ادامــه این دیدار«شــاهین مصطفی اف»
وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان نیز با اشاره به
اراده سیاسی روسای جمهور ایران و آذربایجان بر
گسترش روزافزون مناسبات همه جانبه تهران-
باکو گفت :ســرمایهگذاریهای متقابل و حجم
مبادالت تجاری دو کشــور در ســالهای اخیر
افزایش چشمگیری داشته اســت .وزیر اقتصاد
جمهوری آذربایجان ســفر پیــش روی رئیس
جمهور کشــورمان به جمهــوری آذربایجان را
موجب تحرک و تحول در روابط و همکاریهای
دو کشور عنوان کرد.
مصطفی اف با اشــاره به روابط و همکاریهای
ایــران و آذربایجان در بخش های مختلف از جمله
انرژی ،حمل و نقل ،راهآهن ،تولید دارو ،ســاخت
خودرو و همکاری در نظام ســامت ،گردشگری و
روابط فرهنگی و دانشگاهی ،گفت :تاریخ و فرهنگ
مشــترک دو ملت ایران و آذربایجان را بهم پیوند
داده و گسترش همکاریهای دو کشور در خدمت
صلح و امنیت منطقه خواهد بود.

ایسنا :معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :هنوز
سه شرط الزم برای ترغیب بخش خصوصی برای
ورود به برنامه ملی بازآفرینی شهری یعنی امنیت،
تســهیالت و مشوقها فراهم نشــده اما به زودی
شرایطمهیاخواهدشد.
محمد ســعید ایزدی با بیان این مطلب ،اظهار
کرد :نوســازی بافتهای ناکارآمد به طور جدی
در دســتور کار دولت قــرار دارد امــا هنوز کامال
تبیین نشــده که بخش خصوصــی ورود کند و
باید مقداری صبر کرد تا کارهــا در روال خود قرار
گیرد .توســعهگران مطمئن باشــند در آن زمان
شــرایط متحول خواهد شــد .وی افزود :تاکنون
بسته تشویقی بافتهای فرسوده عملیاتی نشده
که توســعهگر بداند از چه مشوقها و تسهیالتی با
چه نرخ سودی بهرهمند میشود .همچنین معلوم
نیســت دقیقا اراضی و امالک کجا هســتند .اگر
وعدههاییکهدادهایمتحققپیداکند،توسعهگران
با میل و رغبت ورود پیدا میکنند.
معــاون معمــاری و شهرســازی وزیــر راه و
شهرســازی با بیان اینکه دولت یک تیم اجرایی
را برای موضوع بافتهای فرســوده بســیج کرده
اســت گفت :تیم مذکور باید بنشینند یکی یکی
برنامهها را اجرایــی و عملیاتی کنند .ایزدی ادامه
داد :اینگونه نیســت که توســعهگران استقبال
نکرده باشند بلکه توسعهگران نه برنامه را دیدهاند
و نه بســتههای حمایتی که دکتر روحانی اشاره
کردند شامل آنها شده است .االن اگر توسعهگران
به بانک مسکن مراجعه کنند ،هیچ تسهیالتی به
آنها پرداخت نمیشود .سیاستی ابالغ شده اما برای
اجرایی شــدن آن برنامه باید تدوین شود که باید
متولیان خود را پیدا کند ،منابع اعالم شود و فرآیند
در مسیر خود قرار گیرد.

