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اخباربانک
یادداشت

مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی استان تهران:

اجرای شهر هوشمند
در منطقه دو شهرداری تهران

تفاهمنامه اســتقرار شــهر هوشــمند میان
شــهرداری منطقه دو تهــران و گــروه فناوران
هوشــمند بهســازان فردا با هدف بهرهمندی از
فناوریهای نوین در جهت توسعه رفاه شهروندان
و ارتقای کیفیت ارایه خدمات در سطح منطقه دو
شهرداری تهران ،به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،علی حکیم
جوادی مدیرعامل گروه فناوران هوشمند بهسازان
فردا در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت :در شهر
هوشمند ،تمام سازمانها ،مردم و دیگر مولفههای
شــهری بهصورت یکپارچه و منظم در ارتباطند و
امیداوریم با امضای این تفاهمنامه و پتانسیلهای
باالیی که در این منطقه وجود دارد بتوانیم بهترین
خدمات را در راســتای رســیدن به اهداف پروژه
ارائهکنیم.
وی افزود :هلدینگ بهسازان فردا با سابقه بیش
از یک دهه تجربه و دانش متمرکز بر حوزه فناوری
اطالعات و هوشمندســازی الکترونیک شهرها و
سازمانها و با سرمایه انســانی چهار هزار نیروی
متخصص در قالب هفت شرکت زیرمجموعه که
زنجیره ارزش را از زیرســاخت تا نرمافزار پوشش
میدهند ،در حال راهبــری پروژههای متنوع در
سطح کشور است.

تقدیر وزیراقتصاد از نظام بانکی
برای بازسازی مناطق زلزله زده

ضرورت های حرکت به سمت
بانکداری کارمزد محور

از آنجا که امروزه کارمزد خدمات ،اصلی ترین
بخش درآمد در سیستم بانکی دیگر کشورهاست
بنابراینحرکتبانکهایایرانیبهسمتبانکداری
کارمزد محور به عنوان یک ضرورت مهم محسوب
می شود که باید با شناسایی و توسعه انواع خدمات
ارزی و ریالی و همچنین بهــره برداری از امکانات
الکترونیکی و مدرن دنبال شود.
به گــزارش روابط عمومی بانــک ملی ایران،
کارمزدهای دریافتی خدمات ،بخش اعظم درآمد
بانک های خارجی را شامل می شود و درواقع درآمد
ناشیازتسهیالتپرداختیسهمبسیارناچیزیدر
درآمد کل بانک های مذکــور دارد .از همین رو در
راستای ایجاد تنوع در پرتفوی درآمدی و پرداختن
به مقوله درآمدهای غیرمشاع ،از مهمترین اهداف
سیستم بانکی کشور به حساب می آید.
درآمدهای غیرمشــاع بــه درآمدهای حاصل
از تســهیالت ارزی پرداختی ،درآمــد حاصل از
سرمایهگذاری و ســپردهگذاریهای ارزی ،سود
حاصل از نتیجه معامالت ارزی ،حقالوکاله ارزی،
دریافــت کارمزد بــرای عملیات بانکــی ،فروش
داراییهای ثابت و ســایر درآمدها گفته می شود
که بر این اساس بانک ها می توانند از طریق متنوع
کردن درآمدهای خود در مواجه با شرایط مختلف،
ثبات جریان درآمدی خــود را حفظ کرده و دچار
افتمیزانسوددهینشوند.
از طرفــی درآمدزایی بانک ها از طریق ســود
تسهیالت،پیامدهایینظیرافزایشمطالباتمعوق
بانکی و قفل شدن منابع را به همراه دارد که این امر
خود موجب افزایش ریسک بانک ها و پایین آمدن
قدرت تسهیالت دهی می شود.

پرداخت بیش از  283هزار فقره
تسهیالتقرضالحسنه

بانک ملی ایران در  100روز گذشته  283هزار و
 452فقره تسهیالت قرض الحسنه در بخش های
مختلفپرداختکردهاست.
به گزارش روابــط عمومی بانک ملــی ایران،
در این دوره ،هشــت هــزار و  122میلیارد و 498
میلیونریالتسهیالتقرضالحسنهازدواجدر77
هزار و  776فقره از محــل بند ج تبصره  16قانون
بودجه امسال پرداخت شده است.
همچنیــن این بانــک  17هــزار و  773فقره
تسهیالت خوداشــتغالی به ارزش دو هزار و 825
میلیارد و  932میلیون ریــال و دو هزار و  77فقره
تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی به ارزش
 165میلیارد و  120میلیــون ریال از محل بند د
تبصره  16قانون بودجه سال  1396تا سقف فردی
 200میلیون ریال به مددجویان معرفی شــده از
ســوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و ســازمان
بهزیستیاختصاصدادهاست.

آن موقع که خیلیها در خواب ناز بودند ،در میدان بودیم
مدیرکلسابقتعزیراتحکومتیاستانتهرانمطرحکرد:افتخار
من نوکــری مردم بود و یک بار در طول  ٤ســال در را به روی مردم
نبستم؛ چرا که می دانم کارهای سخت را باید جهادی حل کرد .به
گزارش ایسنا ،محمد محمدی در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل
تعزیرات حکومتی استان تهران گفت :معتقدم زمانی که مشکالت
از حد عادی گذشــت با کار عادی نمی توان مشکالت را حل کرد.
هنر این نیست مدیران افراد را تغییر دهند ،هنر این است که با افراد
موجودتحولایجادشود.

وی اضافه کرد :موضوع بعد ســاماندهی میادین و بازارها بود .در
برخی میادین مانند میدان میوه و تره بار تخلفات در حدی بود که
حتی خیابان های عمومی را به دالالن اجاره میدانند ،ظاهر قضیه
همناراحتکنندهبود،همکاران طرحی ایجادکردند ٤٠،شبپیاده
در میدان بودند ،مقاومتهایی شد تا تابو شکسته شود .آن موقع که
خیلیهادرخوابنازبودندتعزیراتیهادرمیدانبودند.
محمدیتاکیدکرد:مردمنمیتوانندحقخودشانرابگیرندمن
و شما وظیفه داریم .موضوع قیمتهای غیرواقعی را هم برای اولین

بار تعزیرات عنوان کرد .یک دســتمال کاغذی ٧٠٠تومانی١٩٠٠
تومان فروخته می شد .این را تعزیرات مطرح کرد و سازمان حمایت
کمک کرد ،پیش رفتیم صورت مسئله را پاک کردند وگفتند قیمت
ها را حذف کنیم ،البته آن مصوبه حذف قیمت هم از سوی انجمن
ملیحمایتوتعزیراتپیگیریشد.
وی با اشاره به موضوع جلوگیری از افزایش قیمت نان ،گفت:اگر
کارشــناس به جنبه اقتصادی توجه کند و جنبه اجتماعی را کنار
بگذارد ،چه می شود؟ قیمت نان را با قیمت پفک مقایسه می کنند،

نمیداندهنوزنانغذایخیلیهاست؟اینافزایشموجبنارضایتی
مردم می شــد .در ادامه ،محمدعلی اســفنانی ،مدیر کل سازمان
تعزیرات حکومتی اســتان تهران در این مراسم گفت :از مهمترین
وظایف حاکمیت نسبت به مردم ،تامین حداقل های زندگی است و
اگردولتینتوانداینحداقلهاراتامینکندنمیتواندادعایتوانمند
بودن داشته باشد؛ اینکه در یک خیابان یک کاال چند قیمت داشته
باشد شایســتهنظام جمهوری اسالمی نیست .اسفنانی بیان کرد:
گاهی یک تفکری در جامعه حاکم می شود که می گویند اگر جرم و
جنایت یا اختالفات حقوقی زیاد است ،ایراد ندارد زیرا دستگاه قضا یا
تعزیرات برای همین تاسیس شده است .مگر تا چه زمانی می شود
دستگیر و محاکمه کرد؟ اگر سازمان های مسوول وظایف خود را به
درستیانجامدهند،ماکمترشاهدجرموتخلفخواهیمبود.

کرباسیان در همایش بیمه و توسعه عنوان کرد؛

سهم بیمه باید به  50درصد برسد

صبح دیروز همایش بیمه و توسعه با شعار مدیریت
ریسک و بیمه؛ الزامات ،چالشها و راهکارها در سالن
همایشهای بــرج میالد اغاز شــد .در این همایش
عالوه بر رئیس کل بیمه مرکزی و رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس وزیــر امور اقتصــادی و دارایی و
همینطوروزیرنفتنیزبهایرادسخنرانیپرداختند.
وزیر اقتصاد ضمــن تاکید بر افزایش ضریب نفود
بیمه در کشور ،اذعان کرد که باید تا پایان برنامه ششم
توســعه این ضریب به  7درصد برسد .گفتنی است
در حال حاضر این ضریب  2.2درصد اســت .مسعود
کرباسیان در ادامه صحبت هایش به خصوصی سازی
در این صنعت اشاره کرد و گفت :باید خصوصیسازی
در بیمه را دنبال کنیم و ســه شرکت البرز ،آسیا و دانا
واگذارشوند.
مسعود کرباســیان اظهار داشت :بیمهها از منابع
مازادی که دارند باید بتوانند سود ایجاد کرده و سرمایه
مازاد خود را وارد بازار ســرمایه کنند.وی گفت :طی
ســالهای اخیر صندوقهای بیمــه عملکرد خوبی
داشتند و به لحاظ پوشش ریسک ،میتوانند از منابع
مازاد خود بهره گیرند.
کرباسیان در ادامه به اهمیت بیمه در حوزه های
مختلف پرداخت و گفت :اهمیت بیمه در حوزههای
مختلف معادن ،نفت ،گاز ،پاالیشگاهها ،حمل و نقل،
راهآهن و جادهها بسیار زیاد است و صنعت بیمه نقش
پررنگتری باید ارائه دهد.
کرباســیان افزایش ضریب نفوذ بیمه را از ارکان
مهم ایجاد استاندارد و امنیت بیشتر در زندگی افراد
برشــمرد و گفت :انتظار ما افزایش نفوذ بیشتر بیمه
در زندگی مردم است تا بتواند ایجاد استاندارد کرده
و ایمنی و امنیت بیشتری را در جامعه به وجودآورد.
وی اظهار امیدورای کرد که ســهم بیمه در زندگی
ایرانیان تا چند سال آینده به حدود  50درصد برسد.
وی این مهم را تنها وظیفه بیمه مرکزی نمی داند .از
نظر کرباسیان بیمه مرکزی باید نقش سیاستگذار را
داشته باشد و سایر بیمه به جز بیمه ایران که در اختیار
دولت اســت ،خصوصی شوند.وی همچنین به نقش
بیمه در کشورهای توسعه یافته اشاره کرد و گفت :در
کشورهای توسعه یافته بیمه نقش مهمی در توسعه و
به عالوه در زندگی و کســب و کار مردم داشته است.
وی همچنین گفت :اتفاقاتی که در کشور ما در حوزه
معادن ،ســاختمان ،نفت و گاز و پاالیشگاهها ،حوزه
حمل و نقل ،بالیای طبیعی و ...موجب شده اهمیت
بیمه در کشور بیشتر شود.
بیمه ها باید ضامن و تعیین کننده کاهش
خسارتدرحوزهنفتباشند
از طرف دیگر وزیر نفت نیز در این همایش به بیان
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در پی تصمیم شبکه بانکی بر اهدا و تخصیص
بخشــی از هزینه های تبلیغاتی خود به بازسازی
مناطق زلزله زده کرمانشاه وزیر اقتصاد در پیامی
به مدیران نظام بانکی از این اقدام مشترک تقدیر
و تشکر کرد.
پس از رخداد زلزله سهمگین در غرب کشور ،
مدیران عامل شبکه بانکی در نشست مشترکی که
در محل چهارســوق مالی بانک پارسیان با حضور
معاونین بانک مرکزی برگزار شــد  ،به پیشــنهاد
دکتر پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و رئیس
کانون بانکها و موسســات اعتبــاری خصوصی و
اجماع حاضرین در تصویب این پیشنهاد تصمیم
به تخصیص بخشــی از هزینه های تبلیغاتی خود
به بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله گرفتند.
در آن نشســت همچنین گزارش تفصیلی از
کمکهای شبکه بانکی به مناطق زلزله زده شامل
خدمات گوناگون از جمله خدمات بیمارستانی
تا اهــدای کمکهای نقــدی کارکنان شــبکه
بانکیارائه شد .
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صنعتی اســت که با سه خطر
بزرگ روبه رو است ،تولید مواد
سوزاننده ،سمومی که در چند
ثانیه میتواند جمعیت زیادی
را مسموم کند و دیگری فضای
کاری ما است .وی اهمیت بیمه
برای کســب و کارها را همانند
وجــود بانک ها برای کشــور
بسیار الزم و ضروری می داند.

نقطه نظرات خود در خصوص
بیمــه پراخت .وی به شــدت
زنگنه :بیمهها میتوانند
تاکید کرد که بیمه ها کار حرفه
ای در این حــوزه و مخصوصا ضامن کاهش خسارات در
نفت و گاز انجــام دهند .بیژن محیطهای پرخطری مانند
زنگنه در بیســت و چهارمین نفت باشــند .صنعت نفت،
همایش بیمه وتوســعه گفت :با ســه خطر بزرگ روبه رو
کار ما با اتش اســت ســال است ،تولید مواد سوزاننده،
گذشــته پس از چند حادثه ســمومی که در چند ثانیه
ناگوار از بیمه ها خواســتیم میتواند جمعیت زیادی را
انجام کنترل نظارت
صنعت نفت را جدی بگیرند مسموم کند و دیگری فضای
مالیدرصنعتبیمه
نمیخواهم بیمــه کار اداری کاری ما است .اهمیت بیمه
از طــرف دیگــر ،رییــس
باشــد بیمه های ایران چون برای کسب و کارها همانند
در رقابتهای غیر سالم هستند وجود بانک ها برای کشــور کل بیمه مرکزی نیــز در این
همایش به بیــان نظرات خود
نرخ کم می دهند نه ممیزی بسیار الزم و ضروری است.
پرداخــت .عبدالناصر همتی
میکنند نه مطالعات رسمی
در این همایــش از موضوعات
و نه ارزیابی دقیقی دارند .
وزیر نفت خطاب به بیمه ها اذعان داشت :بیمه ها مهمی مانند مدیریت ریســک و وظایف بیمه سخن
باید ضامن و تعیین کننده کاهش خسارت در حوزه گفت .وی معتقد اســت که وظیفه نهاد ناظر بیمه ای
نفت باشند این به نفع اقتصاد ماست .به هنگام بیمه حصول ،اطمینان از تامین حقوق بیمه گزاران و حقوق
ارزیابی ریسک باید نهادینه شود بیمه خوب بیمهای بیمه گران است .همتی با اشاره به رشد صنعت بیمه
در میان صنایع دیگر افزود :صنعت بیمه رشــد قابل
نیست که با اغماض برخورد کند .
رنگنه در ادامه صحبت هایش از کســانی که در قبولی از سال 73تاکنون داشته است .ضمن آنکه رشد
این صنعت حضور دارند ،خواســت که پوشش بیمه خسارتبارشدحقبیمهمتعادلبودهاست.رئیسکل
در صنعت نفت را سختگیرانه تر اعمال کنند تا شاهد بیمه مرکزی خاطر نشان کرد :کنترل نظارت مالی در
حوادث کمتری باشیم .وی خاطر نشان کرد :بیمهها صنعتبیمهدرحالانجاماستونحوهنظارتبرمنابع
میتواننــد ضامن کاهش خســارات در محیطهای بیمههایعمررابهصورتجدیتردنبالخواهیمکرد.
همتــی در ادامــه گفت:بیمه مرکــزی در کنار
پرخطر مانند نفت باشند .وی در خصوص خطرات و
چالش هایی که این صنعت دارد ،گفت:صنعت نفت ،طراحی ،تصویب و ابالغ مقررات حاکمیت شــرکتی
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اقدامات مهم دیگری برای تعمیم و توســعه بیمه و
کنترل توانگری و اعمــال نظارت بهینه در طول یک
سال گذشته انجام داده است.
صنعت بیمه نیاز به پوست اندازی دارد
رییس کمیســیون اقتصادی مجلــس در این
همایــش از نیاز مبــرم صنعت بیمه به پوســت
انــدازی گفت.محمدرضا پورابراهیمــی داروانی
گفت :ورشکســتگی بیمه هایی مانند بیمه توسعه
ســم مهلکی برای صنعت و اقتصاد است و اگر این
روند اســتمرار یابد مشخص نیست که این صنعت
بتواند روی پای خود بماند.پورابراهیمی ادامه داد:
صورت های مالی برخی شــرکتهای بیمه نگران
کننده اســت و مشخص نیســت این شرکتها به
چه دلیل وجود دارند.وی از ضعــف نظارتی بیمه
مرکزی در سال های اخیر به شــدت انتقاد کرد و
افزود :ضعف نظارتی بیمــه مرکزی طی ادوار قبل
موجب بروز این وضعیت شــده است.و بسیاری از
جریانهایی که در صنعــت بیمه حضور دارند باید
دو دهه قبل بازنشســته می شــدند.پور ابراهیمی
معتقد اســت که صنعت بیمه نیاز به نیروی جوان
و تازه نفــس دارد .وی در این زمینه گفت :صنعت
بیمه باید پوســتاندازی کند و نیروهای جوان بر
سر کار بیایندو انتظار ما این است که دکتر همتی
با توجه به تجربه و تخصصی که دارد پوســت اندازی
صنعت بیمه را پیگیری کند.وی افشــاگری صورت
های مالی را یکی از نیازمندی های این صنعت عنوان
کــرد و ادامه داد :نیازمند تحول در ســاختار ،نیروی
انسانی و افشاگری صورتهای مالی در صنعت بیمه
هســتیم .همچنین الیحه صنــدوق بیمه همگانی
خسارات طبیعی در صحن علنی منتظر تایید دولت و
امضای وزیر اقتصاد است که در صورت تایید ،تصویب
الیحه ایجاد ایــن صندوق طی دو هفته انجام خواهد
شد که اتفاق بزرگی است.
وی ابراز امیدواری کرد که در آینده مالیات بر ارزش
افزوده از این صنعت حذف شود.افزود :با توجه به اینکه
یکی از اهداف توســعه صنعت بیمه کاهش ریسک
اســت ،و از ضرورتهای توســعه اقتصادی به شمار
میرود امیدواریم بتوانیــم مالیات بر ارزش افزوده را
از این بخش حذف کنیم.
معاون وزیر راه و شهرســازی نیز در این همایش
شــرکت کرد .وی معتقد اســت که خودرو داخلی
کمترین ایمنی جهان را دارد و باال بودن تعرفه واردات
باعث می شود که مردم سوار خودروهای ایمن نشوند.
داود کشــاورزیان تاکید کرد که در محاسبه هزینه
بیمه باید وضعیــت خودرو کاربری خودرو و ســال
ساخت خودرو لحاظ شود.

دیدار
قائم مقام بانک مرکزی؛

سیاست فعلی ثبات اقتصادی و پایدارسازی
رشد اقتصادی است

قائم مقــام بانک مرکزی گفــت :در نظر داریم
امسال به بنگاه های خرد و متوسط با داشتن بیش
از  ۶۰درصد پیشــرفت فیزیکی  ۵۰هزار میلیارد
تومانتسهیالتبدهیم.
به گزارش مهــر ،اکبر کمیجانی در حاشــیه
همایش تبیین ابعاد تهاجــم اقتصادی علیه ملت
ایران در دانشــگاه جامع امام حسین (ع) در جمع
خبرنگاران با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای
ثبات بخشی به بازار اقتصادی و ارزی گفت :سیاست
های بانک مرکزی بر اســاس سیاست های ابالغی
اقتصاد مقاومتی در آغاز دولت یازدهم شکل گرفت
و هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل
تورم بود .در راستای اجرای این هدف کالن اهداف
میانی مانند مهار تدریجی تورم و ثبات بازار ارز نیز
در دستور کار قرار داشت.
وی ادامه داد :از تــورم  ۴۰درصد در آغاز دولت
یازدهم به زیر  ۱۰درصد و تورم تک رقمی رسیدیم.
رشــد اقتصادی نیز به  ۱۲.۵درصــد در پایان ۹۵
رسید .گرچه  ۶۱درصد این رشد مربوط به فروش
نفت اســت اما به این معنی نیست که سایر بخش
های اقتصادی ما از سالمت برخوردار نبوده است.
قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت:
در سال جاری نیز چون رشد اقتصادی نفت تکمیل
شده چندان انتظار تحقق رشد اقتصادی از ناحیه
نفت نداریم .عمده انتظارات رشــد اقتصادی ما از
محل رشــد صادرات غیرنفتی خواهــد بود .وی با
بیان اینکه اقتصاد ما امروز در مقایسه با روزهای آغاز
دولت مقاوم تر شده اظهار داشت :سیاست فعلی ما،
ثبات اقتصادی و پایدارسازی رشد اقتصادی است

هر چند که چالش های بزرگی همچون بیکاری و
انجماد در ترازنامه بانک ها را داریم.
قائم مقــام بانک مرکزی افــزود :در آغاز دولت
یازدهم به علت اثرگذاری تحریم ها بر نظام بانکی،
اقتصاد کشــور با رکود عمیقی مواجه شد و بنگاه
های اقتصادی اگرچه مشکالت عدیده ای داشتند
اما مهمترین مشکل آنها نبود نقدینگیبود .وی در
پاسخ به پرسشی در خصوص همکاری بانک های
بزرگ بین المللی با نظام بانکی ایران گفت :در زمان
تحریم بــا  ۳۳بانک کوچک و متوســط در ارتباط
بودیم که در حال حاضر با رفــع تحریم ها با ۳۳۰
بانک متوسط و بعضا بزرگ روابط کارگزاری داریم.
کمیجانی تصریح کرد :بانــک های بزرگ بین
المللی به دو دلیل بــا ما همکاری نمی کنند؛ یکی
محدودیت هایی اســت که از ناحیه دفتر کنترل
دارایی های آمریکا در خارج از کشــور (اوفک) به
آنها وارد می شود و دلیل دیگر نیز مشکالت داخلی
برخی بانک ها مانند ترازنامه تجاری آنها است که
ایجاد روابط با بانک های خارجی را آســیب پذیر
کرده است.

جهانگیری در دیدار وزیر اقتصاد ملی مجارستان تاکید کرد:

جایگاه ویژه گسترش مناسبات با مجارستان
در اقتصاد ایران

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه جمهوری
اسالمی ایران در مقطع فعلی دیپلماسی اقتصادی
را محور اصلی سیاست خارجی خود قرار داده است،
گفت :در دیپلماسی اقتصادی ایران ،توسعه روابط
و گسترش مناسبات با اتحادیه اروپا و بطور خاص
کشور مجارستان از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
به گزارش ایسنا ،اســحاق جهانگیری در دیدار
« می هایلی وارگا» وزیر اقتصاد ملی مجارســتان،
روابط دو کشور را تاریخی توصیف کرد و با یادآوری
توســعه مناســبات دو جانبه تهران و بوداپست را
نیازمند برداشتن گام های بلند و رفع موانع موجود
دانست و اظهار داشــت :باید ظرفیت های توسعه
همکاریها در دو کشور شناسایی و در جهت ارتقاء
سطح این همکاری ها تالش کنیم.
وی موانع بانکی را از مهمترین موانع پیش روی
توسعه مناسبات تجاری دو کشور دانست و گفت:
البته پیشــرفت هایی در جهت حــل موانع بانکی
حاصل شده اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی
داریم که باید برای رسیدن به آن تالش کنیم.
وزیر اقتصاد ملی مجارستان هم در این دیدار به
دکتر جهانگیری گفت :در این سفر مذاکرات خوبی
با وزرای امور اقتصادی و دارایی ،نفت و بهداشــت،
درمان و آموزش پزشــکی ایران داشته ام که منجر
به امضاء تفاهم نامه هــا و قراردادهای خوبی میان
دو کشور شده اســت.می هایلی وارگا با بیان اینکه
روابط تهران و بوداپست روابطی تاریخی و همواره
پربار بوده است ،تصریح کرد :کشورهای محدودی
وجود دارند که همانند ایران و مجارستان همواره
از روابط دوستانه برخوردار بوده باشند و در همین
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بررسی حسابهای ایرانیان در
ترکیه در رابطه با پرونده ضراب

ایلنا:رئیساتاقبازرگانیارومیهگفت:بامطرح
شدن مجدد پرونده رضا ضراب و دادخواستى که
علیه معاون مدیر عامل هالک بانک ترکیه تشکیل
شده اســت ،ترکیه دوباره حساب بانکی اشخاص
ایرانــى که موجــودی باالیى دارند یــا تراکنش
بانکیشان زیاد است را بررسى مىکند.
علی دیلمقانیان با اشاره به بررسی پرونده رضا
ضراب در آمریکا گفــت :در حال حاضر مهمترین
رویداد خبــری در ترکیه دادگاه رضــا ضراب در
آمریکا است و تقریبا تمام رسانههای این کشور و
فعاالن سیاســى و اقتصادى ترکیه به این موضوع
مىپردازنــد .وی ادامه داد :چند ســال پیش که
تحریمهای اقتصادی ایران شــدت زیادی داشت،
حساب افراد ایرانی که در ترکیه فعالیت اقتصادی
داشتند و موجودى حساب بانکی یا تراکنشى باال
داشتندبررسىمىشد.
دیلمقانیان تصریح کرد :اکنون با مطرح شدن
مجدد پرونده رضا ضراب و دادخواســتى که علیه
معاون مدیر عامل هالک بانک ترکیه تشکیل شده
است ،ترکیه دوباره حساب بانکی اشخاص ایرانى
که موجودی باالیى دارند یا تراکنش بانکیشــان
زیاد اســت را بررسى مىکند.وی گفت :با توجه به
اینکه در این پرونده اسامى مقامات بلند پایه ترکیه
مطرح است وسواس بیشترى در بررسی ها اعمال
شده است.

عدم حضور در WTOرقابت
صادرکنندگان را نابرابر کرد

ایسنا :رئیس کنفدراســیون صــادرات ایران
گفت:عدمعضویتایراندرسازمانتجارتجهانی
از جمله عواملی اســت که رقابت نابرابری را برای
صادرکنندگان ایرانی به وجود آورده است.
محمــد الهوتــی در مراســم تجلیــل از
صادرکننــدگان نمونــه اســتان تهــران اظهار
کرد :امســال بــرای اولین بــار دبیرخانه انتخاب
صادرکنندگان نمونه استان تهران به اتاق بازرگانی
تهران واگذار شــد .عضو هیــات نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران ادامــه داد :عدم عضویت ایران در
ســازمان تجارت جهانی از جمله عواملی است که
رقابت نابرابر را بــرای صادرکنندگان ایرانی ایجاد
کرده اســت .برخی قوانین باید مورد بازنگری قرار
بگیرد این در حالی است که قیمت باالی تمام شده
رقابت را ســلب می کند و از ســوی دیگر نرخ ارز
قیمت تمام شده را باال می برد.

دولت بزرگ ،بزرگترین آفت
اقتصاد است

خبرگزاریصداوسیما:رئیساتاقبازرگانی،
صنایع و معادن تهران از لغو الزام صادرکنندگان به
پرداخت یــک در هزار درامد به اتاق های بازرگانی
از سال آینده خبر داد.مســعود خوانساری گفت:
دولت بزرگ ،بزرگترین آفت برای اقتصاد اســت و
باعث می شود مشکالت پابرجا بماند .رئیس اتاق
بازرگانی تهران افزود  :اگر قرار باشــد ایران هشت
درصد رشد اقتصادی داشــته باشد ،باید سرمایه
گذاری خارجی جذب کنیم  ،در این حال مشکالت
در ارتباط با دولت بزرگ و دخالت بیش از اندازه آن
در تولید و صادرات یکی از آفت های بزرگ است.

کسری بودجه دولت عامل رشد
نرخ ارز است

راستا ،مجارستان نخستین کشور اروپایی بود که
پس از برجام در سطح نخســت وزیر برای بررسی
راه های توسعه روابط دو جانبه به ایران سفر کرد.
بعــد از دیدار جهانگیری بــا وارگا ،صبح دیروز
بیژن زنگنه نیز دیداری با وی درباره گسترش روابط
دو جانبه در بخش انرژی داشــت و در این زمینه به
گفتگو و تبادل نظر پرداختند .زنگنه در این دیدار
اظهار داشت :ایران همیشه روابط دوستانه و خوبی
با کشور مجارستان داشته اســت و امیدوارم سفر
شــما به ایران به توســعه روابط دوجانبه در همه
بخشها به ویژه در بخش انرژی منجر شود.
وزیر اقتصاد مجارستان پس از دیدار با وزیرنفت
ایران اظهار داشت :ما مایل هستیم که خرید نفت از
ایران را در آینده افزایش دهیم.
وی با اشــاره به اینکه«شرکت مول مجارستان
پس از لغو تحریمها و اجــرای برجام یک محموله
یک میلیون بشکه ای نفت از ایران خریداری کرده»
گفت :بنا شــد تا روابط مالی میان دو کشور تقویت
شود .ضمن این که تالش می کنیم مشکلی برای
سرمایهگذارانایجادنشود.

تسنیم :کارشــناس پولی و بانکی با اشاره به
اینکه نوسانات نرخ ارز ریشــه در مسائل بنیادین
دارد،گفت :در حال حاضر ساختار بودجه ما تقریبا
بی حساب وکتاب اســت و هرگاه دولت ها دچار
کسری بودجه میشوند به ســراغ افزایش نرخ ارز
میروند .عبدالخالق ســجادی کارشناس پولی
و بانکی و از مدیران اســبق بانــک مرکزی ،در
خصوص الزامات و ضرورتهای یکسان سازی نرخ
ارز واقعی اظهار کرد :نــرخ ارز همواره در طول
انقالب و قبل از آن همراه با رانت بوده و همیشه
این نرخ توسط مراکز قدرت تعیین میشد ،آنها
سعی میکردند قیمت ارز را پایین نگه دارند که
بتواند واردات انجام بدهند.
کارشناس پولی و بانکی در ادامه گفت :نتیجه
این امر از کار افتادن صنایع خرد و کوچک شــد و
به طور مرتب شــاهد گرایش به کاهش صادرات و
افزایشوارداتهستیم.
این مدیر سابق بانک مرکزی در خصوص دالیل
نوسانات نرخ ارز بیان کرد :در حال حاضر ساختار
بودجه ما تقریبا بی حســاب و کتاب است هرگاه
دولت ها دچار کســری بودجه می شوند به سراغ
افزایش نرخ ارز می روند.

