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پرداخت سود سهام عدالت در يك مرحله نيست
مشاور رييس سازمان خصوصيسازي ميگويد :به مشموالن سهام عدالتي كه حسابشان تا يك ميليون تومان پر است ،حدودا  ۱۳۰تا  ۱۵۰هزار تومان سود بابت سال مالي  ۱۳۹۵پرداخت ميشود اما پرداخت اين مبالغ در
يك مرحله نيست .سيدجعفر سبحاني در گفتوگو با ايسنا درباره نحوه پرداخت سود سهام عدالت در پايان شهريورماه سال جاري اظهار كرد :پايان شهريور ماه نخستين مرحله واريز سود سهام عدالت خواهد بود ولي
اين طور نيست كه تمام مشموالن با هم سود سهام عدالت را دريافت كنند بلكه قرار است در اين مورد اولويتبندي شود و به دهكهاي پايين زودتر اين سود پرداخت شود اما در اين مورد هنوز در حال بررسي هستيم.

سرخط خبرها
رييس اتاق بازرگاني ايران :روابط بانكي ايران و
اوكراين بايد تقويت شود .فارس
 ۲۸۰هزار تن نفت كوره ايران به س�نگاپور صادر
شد.تسنيم
كاهش قيمت طال ب�ه كمترين قيمت يك هفته
گذشته .فارس
صنعت بحرانزده برق سوريه دست به دامن ايران
شد.تسنيم
قرارداد اگزيمبانك كره جنوبي و بانك پارسيان
امضا شد .فارس
رش�د  5/8درص�دي بخش صنع�ت در  ۳ماهه
اول سال /بازرگاني  8/8درصد رشد كرد .تسنيم
هر س�هم «چدن»  1950ريال كشف قيمت شد.
فارس
آمادگي روس�يه براي نفت  ۴۰دالري در س�ال
آينده .ايسنا

خبر

تاكيد نهاونديان بر همكاري
بانكي ميان ايران و پاكستان

معاون اقتصادي رييسجمهوري ايران در ديدار با وزير
خارجه پاكستان خواستار تسريع در مذاكرات تجاري
دو كشور شد و گفت براي گسترش روابط بانكي بايد از
مانع ارزيابيهاي نادرست برخي موسسات گذر كنيم.
محمد نهاونديان عصر دي��روز در ديدار خواجهمحمد
آصف با بيان اينكه فوريترين گامها بايد در حوزه بانكي
و حمل و نقل برداشته ش��ود ،اظهاركرد :اگر چه سطح
تجارت دو كش��ور  35درصد رش��د نشان ميدهد ولي
در فضاي پس از تحريم بايد شاهد جهش در مناسبات
اقتصادي و رس��يدن به هدف  5ميليارد يورو باش��يم.
وي تصريح كرد :اج��راي توافق خط اعتباري دو طرفه
 500ميلي��ون يورويي بانكهاي مركزي و گش��ايش
ش��عبه بانك در دو كشور بايد در س��ه ماه آينده تحقق
يابد .معاون اقتصادي رييسجمهوري گفت :برقراري
خط كشتيراني مسافري و باري بين چابهار و كراچي و
خط پروازي مستقيم بين دو كشور ميتواند زمينه ساز
همكاريهاي بلندمدتتر شود.

ويژه

توازن در كل زنجيره فوالد
الزمه رسيدن به توسعه پايدار

به گزارش خبرنگار فوالد ،دكتر بهرام سبحاني در جريان
بازديد مديرعامل و اعضاي هيات مديره بورس كاالي
ايران از فوالد مباركه با اشاره به عملكرد اين شركت در
چهار سال گذشته اظهار كرد :توليد فوالد خام در پايان
س��ال  ۹۱برابر با  ۶ميليون و  ۶۵۰ه��زار تن بوده كه در
پايان سال  ۹۵به  ۷ميليون و  ۵۰۰هزار تن رسيده است.
در س��ال  ۹۶هم برنامه توليد  ۸ميليون و  ۶۳۰هزار تن
هدف قرار داده شده كه با  ۳۰درصد رشد همراه است و
در چهارماهه نخست سال از برنامه هم پيشي گرفتهايم.
وي با بيان اينكه در فوالد مباركه نسبت به سال  ۹۱بالغ
ب��ر  ۳۸درصد افزايش ظرفيت داش��تيم ،افزود :حدود
 ۵۳۰۰۰ميليارد ريال در پروژههاي داخل و خارج فوالد
مباركه س��رمايهگذاري كردهايم كه تم��ام آن از منابع
داخلي شركت بوده است.

شركت بيمه البرز از «بيمهنامه
چترا» رونمايي كرد

به گزارش روابط عمومي بيمه البرز ،مراسم رونمايي از
طرح جديد بيمههاي عمر و مستمري با عنوان «چترا»
با حضور مديرعامل ،قائممقام مديرعامل و مديران اين
شركت برگزار شد .سيد رسول تاجدار پس از رونمايي از
بيمه نامه چترا ،اظهار داشت :سهم كشور ايران از سبد
پورتفوي جهاني بيمههاي عمر ناچيز اس��ت؛ هر چند
طي چند سال گذشته در داخل كشور سهم از بازار اين
رشتهافزايشيافتهاستوهنوزباميانگينجهانيفاصله
زي��ادي دارد .وي ابراز اميدواري كرد با عرضه بيمهنامه
چتراي بيمه البرز ،سهم بيمههاي عمر در سبد پورتفوي
بيمهاي كش��ور افزايش يابد .اين گزارش حاكي است،
طرح جدي��د بيمهنامه «چترا» كه حاصل ش��ش دهه
فعاليت و تجربه ش��ركت بيمه البرز است ،كاملترين
پوشش بيمه عمر و مستمري در صنعت بيمه است.

اطالعيه شماره  3بانك آينده

پيرو واگذاري مديري��ت داراييها و بدهيهاي تعاوني
اعتبار افضل ت��وس (در حال تصفيه) ب��ه بانك آينده
براساس مصوبه شوراي محترم پول و اعتبار ،مواردي از
مهمترين اقدامات انجام شده در اجراي اين مسووليت
را به استحضار ذينفعان تعاوني اعتبار افضل توس (در
حال تصفيه) به ويژ ه سپردهگذاران محترم آن تعاوني
ميرساند:
 -1يك هفته پس از واگذاري رسمي ،بيش از  200نفر
حال تصفيه
از همكاران بانك آينده در شعب تعاوني در ِ
افضل توس در سراسر كشور مستقر شده و پاسخگوي
س��پردهگذاران محترم تعاوني افضل توس و رفع ساير
مشكالت احتمالي آنها بودهاند.
 -2وضعيت كليه سپردهها و مشخصات سپردهگذاران،
بررسي و اطالعات آن با ذكر جزييات روشن شده است.
 -3بانك آينده ضمن آماد ه كردن زيرساختهاي فني،
آمادگي خود را جهت انتقال س��پردههاي مش��تريان
تعاوني افضل توس (در ح��ال تصفيه) به بانك محترم
مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم كرده است.
 -4بخش عم��دهاي از داراييها و بدهيهاي تعاوني در
حال تصفي��ه افضل توس (با وجود كوتاه بودن زمان در
اختيار) شناسايي و ارزيابي شده و براي استحضار و اخذ
دستور به مراجع محترم ذيصالح ارسال شده است.
 -5بان��ك آينده آمادگي دارد؛ ب��ه محض صدور مجوز
مراج��ع محترم ذيصالح ،طي ي��ك برنامه زمانبندي
تعيين شده ،نسبت به انتقال سپردههاي سپردهگذاران
محترم تعاوني پيشگفته ،اقدام كند .براي اس��تحضار
بيشتر سپردهگذاران محترم تعاوني اعتبار افضل توس
(در حال تصفيه) ،اضافه ميكند؛ اين اقدام بانك آينده،
در اجراي وظيفه پس از واگذاري مس��ووليت از سوي
نهاد محترم ناظر از يك سو و ايفاي مسووليت اجتماعي
بانك از سوي ديگر بوده و در همين راستا ،بانك آينده،
س��پردهگذاران محترم تعاوني اعتبار افضل توس (در
حال تصفيه) را به صبر و شكيبايي بيشتر تا زمان صدور
دستورمقتضيازسوينهادهايمرتبط،دعوتميكند.

خبر كوتاه

ضوابط جديد واردات خودرو
در دولت بررسي ميشود

رييس سازمان توسعه تجارت با بيان
اينك��ه مطل��ع ش��دن واردكنندگان
خ��ودرو از تغيير ضواب��ط واردات منج��ر به افزايش
واردات خودرو ش��د ،گفت :ب��هزودي ضوابط جديد
واردات خودرو در دولت بررس��ي ميش��ود .مجتبي
خس��روتاج در گفتوگو ب��ا فارس ،در م��ورد اينكه
ضوابط و دس��تورالعمل جديد ب��راي واردات خودرو
در چه مرحلهاي قرار دارد ،گفت :بررسيها در زمينه
چگونگي واردات خودرو انجام ش��ده ،پيشنهادات تا
چند روز آينده به دولت ميرود و پس از آن تصميمات
جديد اعالم ميشود .رييس سازمان توسعه تجارت
افزود :بررسيها و پيشنهادات در مورد ضوابط جديد
واردات خودرو مدتي پيش تهيه شده بود ،اما به دليل
تشكيل كابينه جديد دولت دوازدهم ،اقدامات الزم
انجام نشد كه با استقرار وزير صنعت در دولت دوازدهم
اقدامات در اين زمينه در حال انجام است .خسروتاج
با بيان اينكه در زمينه واردات خودرو به لحاظ تعداد
در  5ماهه ابتداي امسال نسبت به  5ماه ابتداي سال
گذشته  43درصد رشد داش��تهايم ،گفت :به لحاظ
ارزشي واردات خودرو در  5ماه ابتداي امسال نسبت
به مدت مشابه س��ال گذشته  50درصد رشد داشته
اس��ت .وي بيان داش��ت :طي  5ماهه س��ال گذشته
ارزش واردات خودروي ترخيصشده  700ميليون
دالر ب��ود ،در حالي كه در  5ماه ابتداي امس��ال اين
رقم به بيش از يك ميليارد دالر افزايش يافته است.
رييس سازمان توسعه تجارت به دليل افزايش واردات
خودرو اشاره كرد و گفت :واردكنندگان خودرو اواخر
س��ال گذشته و اوايل امس��ال متوجه شدند ،ضوابط
واردات خودرو تغيير ميكند ،به همين دليل نسبت
به افزايش ثبت س��فارش اقدام كردند .خس��روتاج
ادامه داد :مق��ررات و ضوابط جديد واردات خودرو بر
صادرات ،سرمايهگذاري در داخل و توليد مشترك و
سرمايهگذاري مشترك در بخش خودرو تاكيد دارد.
وي با تاكيد اينكه واردات بايد هدفمند باشد ،افزود:
بنابراين در اين زمينه نيازمند بوديم تا بررسي كنيم
كه واردات خودرو با سياستهاي دولت تطابق دارد
يا خير كه به اين نتيجه رسيديم دستورالعمل واردات
نيازمند تغييرات است.

بانك

هنوز سه بانك ايراني در ليست تحريميها هستند

مراودات بانكي جان گرفت
رشد هزينه
حق عضويت

در زم�ان تحريمها عليه
اي�ران ب�ه دلي�ل ع�دم
هم�كاري بانكه�اي
بينالملل�ي و نب�ود
كانا له�اي پرداخ�ت،
ام�كان پرداخته�اي
بيـنالـمــلل�ي نظي�ر
هزينه ح�ق عضويت در
س�ازمانهاي بينالمللي
و نيز مش�اركت كشور در
افزايشسرماي هوسهامدر
سازمانهايمذكورميسر
نبود.اينامر،بهرهمندياز
امكانات و تسهيالت ارايه
شده توسط سازمانهاي
بينالملل�ي را غيرممكن
ساخته بود.

گروه اقتصادي
ايران توانست پس از برجام
رواب��ط بانك��ي خ��ود را در
سطح بينالمللي به  234بانك برساند .اين
عدد اگرچه در مقايسه با  33بانكي كه پس
از تحريم روابطش��ان را با ايران حفظ كرده
بودند ،هفت برابر ش��ده اما در مقايس��ه با
ابتداي سال  1395با روابطي در سطح 633
بان��ك جهاني ،هنوز به بي��ش از  37درصد
روابط آن روز هم نرسيده است.
سوييفت در كاهش هزينههاي بانكي بسيار
تاثيرگذار است .لذا پس از برجام ،برقراري
ارتباط س��وييفت مجدد در دستور كار قرار
گرفت .بر اين اساس تمام بانكهاي ايراني
كه نام آنها از فهرست تحريمها خارج شده
بود ،مجددا برقرار شد و ارايه كليه خدمات

وعده شريعتمداري براي
تثبيت تعرفههاي تجاري

رييس اتاق بازرگاني تهران عنوان كرد:
وزير جديد صنعت وعده داده است كه
تعرفهها در چهار س��ال آينده تغييري نخواهد كرد و
تغييرات تنه��ا در ضرورتهاي خاص اتفاق ميافتد.
مسعود خوانس��اري در جلسه هيات نمايندگان اتاق
بازرگاني تهران كه ديروز ( ۲۱ش��هريور) برگزار شد،
گفت :اميدواريم يك ص��داي واحد به ويژه در حوزه
اقتصاد از دولت ش��نيده ش��ود .وي افزود :مسائلي از
جمله تكنرخي ك��ردن ارز ،اصالح سيس��تم نظام
بانكي ،مبارزه با فس��اد و رونق بازار س��رمايه بايد در
رأس كار دولت باش��د .اتاق بازرگاني تهران آمادگي
دارد با هم��كاري دولت در مورد تحق��ق اين اهداف
گام بردارد .رييس اتاق بازرگاني تهران درباره حضور
مديرعامل موسسه فريزر در اتاق تهران گفت :قرار شد
اين موسسه با اراي ه راهكارها و پيشنهادات ،شرايطي
را فراهم كند تا رتبه اي��ران در آزادي اقتصادي بهتر
شود .در حال حاضر رتبه ايران  ۱۵۲است .وي اضافه
كرد :به همراه مديرعامل موسسه فريزر ،وزير اقتصاد
عم��ان نيز حضور داش��ت .قب��ل از آزادي اقتصادي
درآمد س��رانه عمان  ۴۰۰۰دالر بود اما با اصالحات
انجام شده و با كمك موسسه فريزر درآمد سرانه اين
كشور به  ۳۶هزار دالر رس��يده است .خوانساري در
بخش ديگري از صحبتهايش عن��وان كرد :وزراي
اقتصادي دولت دوازدهم با  ۲۴بند اراي ه شده از طرف
اتاق بازرگاني تهران به عنوان راهكارهاي مثمر ثمر
در اقتصاد ايران موافق بودند .وزير صنعت نيز آمادگي
دارد كه همه ش��ركتها به بخ��ش خصوصي واگذار
ش��وند .همچنين موضوع ديگري كه در ديدار هيات
رييسه اتاق بازرگاني ايران با وزير صنعت مطرح شد،
موضوع تعرفهها بود كه وزير جديد صنعت قصد دارد
تعرفهها را به مدت چهار س��ال ثابت نگه دارد و فقط
در موارد ضروري تغييرات در تعرفهها صورت گيرد.
رييس اتاق بازرگاني تهران گفت :همچنين اجالس
جهاني اتاقهاي بازرگاني هفته آينده برگزار ميشود
كه بر اين اس��اس هيات��ي از اتاق بازرگان��ي ايران و
تهران در آن حضور دارند .همچنين بعد از  ۲۰فصل
متوالي كه رش��د صنعت ساختمان منفي يا صفر بود
در فصل بهار اين رشد به  7/1درصد رسيد كه اگر اين
وضعيت تداوم داشته باشد جاي اميدواري است كه
در فصلهايش پيش رو رونقي در بخش س��اختمان
ايجاد ش��ود .وي اف��زود :رييس كل بان��ك مركزي
موض��وع تكنرخي كردن ارز را ني��ز مطرح كرده كه
حذف ارز مسافرتي مقدمه آن بوده است كه اميدواريم
تكنرخي شدن ارز در سال جاري صورت بگيرد.

توقف ارايه ارز مسافري
تاثيري بر بازار ندارد

رييس كان��ون صرافان ايرانيان درباره
متوقف ش��دن فروش ارز مس��افري
گفت :اين كار تاثير چنداني ب��ر بازار ندارد .با اصالح
مقررات ارزي ناظر بر ارز مسافرتي ،از ديروز بانكها
ميتوانند ضمن تسهيل فرآيندهاي مرتبط با فروش
ارز مس��افرتي اعم از سياحتي و زيارتي ،براي فروش
اين ارز به نرخ بازار آزاد در مقابل ارايه گذرنامه ،بليت
و ويزاي كش��ور مقصد اقدام كنن��د .در همين رابطه
س��عيد مجتهدي معتقد اس��ت :با توجه به اختالف
ريالي اندكي كه ارز مس��افرتي با ارز بازار آزاد داشت
و مقدار ناچيزي ( ۳۰۰دالر) كه پرداخت ميش��د و
همينطور تشريفاتي كه مسافران بايد براي دريافت
اين ارز ميگذراندند كه ش��امل حض��ور در بانك تا
دريافت حواله و مراجعه به ش��عبه ف��رودگاه را در بر
ميگرفت ،در حالت عادي هم اغلب مسافران اقدام به
خريداري اين ارز نميكردند .مجتهدي اين اقدام را
تصميمي مدبرانه خواند و تاكيد كرد :اين اقدام جديد
تاثير چنداني در بازار نخواهد داشت.

پيامرساني ديگر نيز مجاز اعالم شده است و
پيامهابهنحوايمنوباكمترينهزينهمبادله
ميشوند .درحال حاضر نام  29بانك ايراني
در وبس��ايت س��وييفت آمده و اين موضوع
نمايانگر آن است كه اين بانكها به سيستم
سوييفتمتصلهستند.تنهاعنواندوياسه
بانكايرانيكهازفهرستبانكهايتحريمي
خارج نش دهاند در اين پايگاه قرار ندارد.
براساس اطالعات كارشناسي بانك مركزي،
تعداد بانكهاي كارگزار نظام بانكي كشور ما
در طول دولتهاي نهم و دهم ،روند مستمر
نزولي را طي كرده و با توجه به افزايش فشار
تحريمهاي بينالملل��ي به پايينترين حد
آن در س��ال  1393رسيده اس��ت .پس از
مذاكرات هستهاي و توافق برجام ،روند رو به
رش��د روابط كارگزاري در سال  1394آغاز
شد و با توجه به زمان بر بودن جلب اعتماد

طرفه��اي مقابل ،با ادام��ه روند تعامالت
بينالمللي و ارايه تصوي��ر مثبت از اقتصاد
اي��ران و فعاليت بانكهاي ايراني در صحنه
بينالمللي ،روند رو به رشد روابط كارگزاري
را شاهد خواهيم بود.
در زم��ان تحريمه��ا عليه ايران ب��ه دليل
عدم همكاري بانكهاي بينالمللي و نبود
كانالهاي پرداخت ،ام��كان پرداختهاي
بينالملل��ي نظير هزينه ح��ق عضويت در
س��ازمانهاي بينالمللي و نيز مش��اركت
كش��ور در افزاي��ش س��رماي ه و س��هام در
سازمانهاي مذكور ميسر نبود .اين امر ،از
يك سو بهرهمندي از امكانات و تسهيالت
ارايه شده توسط س��ازمانهاي بينالمللي
را غيرممكن س��اخته بود و از س��وي ديگر
جايگاه كش��ور را در س��ازمانهاي مذكور
ب��ا تهديد مواجه كرده ب��ود .پس از حصول

توافق امكان پرداختهاي مع��وق ايران از
طريق بانك مركزي ژاپن فراهم شد و كشور
تمام تعهدات بينالمللي خود را ايفا كرد .در
حال حاضر ،تمام اقساط تعهد دولت نسبت
به سازمانهاي بينالمللي ،در تاريخهاي از
پيش تعيين شده ،به موقع و بدون فوت وقت
پرداخت ميشود.
در زم��ان تحريمها ارتباط كش��ور با بانك
جهان��ي بهطور كلي قط��ع و همكاريها با
صندوق بينالمللي پول افت محسوس��ي
داش��ت .اين امر ب��ا توجه به ع��دم امكان
بهرهمن��دي كام��ل از مش��اورههاي فني
و توصيهه��اي س��ازمانهاي مذك��ور،
آسيبهايي را به اقتصاد كشور وارد ساخت
و تاثيرات منفي بر گزارش��ات آنها پيرامون
ش��رايط اقتصاد ايران بر جاي نهاد .پس از
برجام ،هياتهاي كارشناس��ي كمكهاي
فني صن��دوق بينالملل��ي در زمينههاي
مختلف از جمله اصالحات س��اختار بانكي
به ايران سفر كرده و تحقيقات ارزشمندي
را انج��ام داده و رهنمودهاي سياس��تي -
مناسبي را جهت بهسازي امور ارايه كردهاند.
در رابطه با همكاريهاي بينالمللي پيرامون
تطبيق قوانين مبارزه با پولش��ويي و تامين
مالي تروريسم با استانداردهاي بينالمللي،
پس از توافق هس��تهاي تحوالت ش��گرفي
روي داده كه در بهبود وجه كشور در عرصه
بينالملل��ي و رفع نگرانيهاي ش��ركتها
و بانكهاي بينالمللي ب��راي ايجاد روابط
اقتصادي بلندمدت با ايران ،تاثير بس��زايي
خواهد داشت.
يكي ديگر از تحوالت پس��ا برجام مرتبط با
افزايش چشمگير امكان استفاده از دورههاي
آموزشيمختلفدرحوزههايماليواقتصاد
است .به گونهاي كه صندوق بينالمللي پول
از طريق موسسات آموزشي منطقهاي خود
در كشورهاي سنگاپور و اتريش ،دورههاي
آموزش��ي را جهت اس��تفاده كارشناسان
بانك مركزي و نهاده��اي اقتصادي فراهم
آورده است .اين امر از يك سو ارتقاي دانش
اقتص��ادي كاركن��ان را در پي داش��ته و از
سوي ديگر امكان برقراري ارتباط بيشتر با
اساتيد و كارشناسان ساير كشورها را مسير
كرده است.
ورود هياته��اي تخصص��ي صن��دوق
بينالمللي براي ارزيابي ش��رايط اقتصادي
اي��ران در زمان دولت حاض��ر و به خصوص
پس از توافق ،تسهيل شده و با همكاريهاي

مناس��ب صورت گرفته ،وضعي��ت اقتصاد
كشور بهطور ش��فافتر در اختيار نهادهاي
بينالمللي قرار گرفته اس��ت .اي��ن امر در
گزارشات هيات ماده  4صندوق بينالمللي
پول كه در تارنماي اين نهاد نيز منتشر شده؛
به خوبي قابل مش��اهده بوده و گزارش��ات
مذكور حاكي از بهبود قابل توجه ش��رايط
اقتصادي كشور است.
بهطور كلي ميتوان گفت كه در پسا برجام،
كشور در عرصه بينالمللي جان تازهاي يافته
و با امكان فروش بيش��تر نفت و نيز تدابير
مفيد دولت در زمينهكنت��رل تورم ،امكان
دستيابي به ارقام مناس��ب رشد اقتصادي
فراهم شده است.
برقراري ارتباطات س��وييفتي از نخستين
دستاوردهاي حاصل ش��ده در برجام بود.
سوييفت يك ابزار ارتباطي است كه بايد آن
را از ديگر خدمات بانكي همچون گشايش
حوال��ه ،اعتبار اس��نادي و ديگ��ر خدمات
بانكي كه در رده روابط كارگزاري گنجانده
ميشود ،تفكيك كرد .به بيان بهتر سوييفت
يا جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي،
يك ابزار ارتباطي -مخابراتي اس��ت كه به
تنهايي نميتواند گرهگشاي ارايه خدمات
بانكي بينالمللي باشد و اين ابزار بايد با روابط
كارگزاري ك��ه از پيش ميان دو بانك ايجاد
شده است همراه باشد تا بتوان از طريق آن به
ارايه خدمات به مشتريان پرداخت.
بانكها هنگام ايجاد روابط كارگزاري ابتدا
به مطالعه دقيق صورتهاي مالي يكديگر
بر اس��اس هزين ه وفايده ميپردازند و بعد
از حاصل شدن توافق طرفين ،ارايه متقابل
خدم��ات بانك��ي از طريق سيس��تمهاي
ارتباطي همچون س��وييفت به مرحله اجرا
ميرس��د .بدينترتي��ب س��وييفت را بايد
ابزاري در كن��ار ابزارهاي ارتباطي همچون
تلفن يا فكس دانست و اگر روابط كارگزاري
ايجاد نشده باشد ،سوييفت نيز بياستفاده
خواهد بود.
در دوران اوج تحريمها چه رخ داد

بهط��ور كل��ي در دوران اوج تحريمها و در
بحث پيامرسانيمالي بينالمللي سوييفت
اكثر بانكه��اي ايراني قطع ش��ده بود و از
مكانيزمهاي س��نتي مانند تلكس و فكس
رم��زدار براي پيام رس��اني مالي اس��تفاده
ميش��د .اين امر داراي هزينههاي بس��يار
باالتر و ريسكهاي بيشتر بود و در مواردي
نيز با تاخير انجام ميشد.

تعداد بانكهاي كارگزار نظام بانكي طي  10سال گذشته

آسيا
سال
277
1385
242
1386
186
1387
182
1388
159
1389
97
1390
76
1391
30
1392
24
1393
37
1394
دهماهه 82 1395

اروپا
283
218
147
138
89
60
40
8
8
62
145

آفريقا
35
29
22
14
12
3
2
1
1
3
5

قاره امريكا
24
16
7
5
4
4
1
1
0
1
1

اقيانوسيه
14
8
2
1
0
0
0
0
0
0
1

كل
633
513
364
340
264
164
119
40
33
103
234

بازار سرمايه

جزييات جلسه شوراي عالي بورس

بازار سياه اوراق دولتي جمع ميشود

گروه اقتصادي| بازار سياه
اوراق بدهي دولت قرار است
س��امان پيدا كند .اين ع��زم اگرچه به زبان
مدتي اس��ت ب��ه راحتي بيان ميش��ود اما
هنوز براي آن اقدامي نش��ده است .سخاب
با نرخه��اي  48درصد در ديوار و ش��يپور
داد و ستد ميشود و هنوز ورود اين اوراق به
بورس محقق نشده است.
اين اوراق ،اخراج ش��دههاي بازار س��رمايه
هستند .سال گذشته فعاالن اين بازار گاليه
خود را از نرخهاي اوراق بدهي پيش رييس
كل بردن��د و تصميم آقاي رييس هم منجر
به اخراج اين اوراق از بورس شد .پس از آنكه
اوراق بده��ي دولت ،تحت عنوان س��خاب
در خارج از بورس ،بازار س��ياه  48درصدي
راهانداخت؛ ح��اال بورس ميگوي��د آماده
پذيرش دوباره اين اوراق است .ساماندهي

اي��ن اوراق ه��م از نكات م��ورد تاكيد وزير
اقتصاد در جلسه ش��وراي عالي بورس بود.
تاكيدي كه البته بدون اعالم هيچ ساز و كار
و برنامهاي عنوان شد.
در اين جلس��ه وزير اقتصاد با تاكيد بر باور
جدي دولت به افزايش س��هم بازار سرمايه
در راس��تاي تامين مالي پروژهها از مديران
س��ازمان بورس خواس��ت همه ظرفيتها
را براي تحق��ق اين مهم ب��ه كار گيرند .به
گزارش تس��نيم ،وزير اقتصاد در نخستين
جلس��ه ش��وراي عال��ي ب��ورس در دولت
دوازدهم ب��ا تاكيد بر باور ج��دي دولت به
افزايش سهم بازار سرمايه در راستاي تامين
مالي پروژهه��ا از مديران س��ازمان بورس
خواست همه ظرفيتها را براي تحقق اين
مهم به كار گيرند .مس��عود كرباس��يان در
جلس��ه ش��وراي عالي بورس گفت :امنيت

خاطر سهامداران موضوعي است كه بايد از
اولويتهاي اصلي كار سازمان بورس باشد
زيرا رابطه مستقيمي با جذب سرمايههاي
مردمي در بازار س��رمايه دارد .وزير اقتصاد
در بخش ديگري از سخنان خود به اهميت
س��اماندهي و مديريت نح��وه عرضه اوراق
بدهي در بازار سرمايه اش��اره كرد و افزود:
س��ازمان بورس بايد براي كاهش نرخ سود
اوراق بده��ي برنامهري��زي ج��دي كند و
شرايط را براي منطقي شدن اين نرخ فراهم
كند كه قطعا نتيجه آن ب��ر حجم اين بازار
تاثير مثبت و اطمينانبخش خواهد داشت.
كرباسيان در بخش ديگري از سخنان خود
گفت :ايجاد تن��وع در ابزارها و بهكارگيري
همه ظرفيته��اي قانوني براي توس��عه و
عمقبخشي به بازار سرمايه اجتنابناپذير
است به همين منظور سازمان بورس تالش

كند هر چه س��ريعتر در خصوص انتشار و
ف��روش اوراق به��ادار ارزي در حوزه تامين
مالي برخي پروژههاي نفت��ي كه توافقات
آن صورت گرفت��ه اقدام كن��د .محمدي،
رييس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در
تشريح سخنان وزير اقتصاد و نتايج جلسه
شورا ،به ساماندهي معامالت اوراق سخاب
و كاهش نرخ موثر اين اوراق در بازار سرمايه
به عنوان موضوعات مصوب جلسه شوراي
عالي بورس اش��اره كرد و گفت :همچنين
مصوب شد اوراقي كه با مجوز بانك مركزي
منتشر شده و در خارج از بازار سرمايه عرضه
ميشود ،ساماندهي شود كه نتيجه آن نيز
كاهش ن��رخ اين اوراق خواهد بود .ش��اپور
محمدي ،سخنگوي ش��وراي عالي بورس،
دس��تورالعمل مرب��وط به معام�لات انواع
اوراق بهادار در بورس انرژي ش��امل گواهي

ظرفيت ،صندوق پروژه و س��اير اوراق را از
مباحثي برش��مرد كه در اين جلسه طرح و
تصويب شد .سخنگوي س��ازمان بورس و
اوراق بهادار ،نحوه انتشار فروش اوراق بهادار
ارزي بر اساس ضوابط بودجه با هدف تسريع
اج��راي پروژههاي نفتي كش��ور را از ديگر
موارد طرح شده در اين جلسه عنوان كرد و
گفت :بانك مركزي نحوه اجراي اين مصوبه
را بررسي و با مشاركت سازمان بورس و اوراق
بهادار عملياتي خواهد كرد .شاپور محمدي،
ساماندهي معامالت اوراق سخاب و كاهش
نرخ موثر اين اوراق در بازار سرمايه را از ديگر
موضوعات مصوب اين نشست عنوان كرد
و افزود :همچنين مصوب ش��د اوراقي كه با
مجوز بانك مركزي منتشر شده و در خارج از
بازار سرمايه عرضه ميشود ساماندهي شود
كه نتيجه آن نيز كاهش نرخ اين اوراق است.

نكته

تداوم رشد اقتصادي مثبت در بهار ۹۶

نرخ رشد بهار  5/5درصد
گ�روه اقتص�ادي| نرخ
رشد اقتصادي امسال هم
مثبت است اما از ش��تاب رشد آن نسبت
به سال قبل كاسته شده است .به صورتي
كه در س��ه ماهه نخست سال جاري رشد
اقتصاد كش��ور  5/5درصد از سوي بانك
مركزي اعالم شد .معاون اقتصادي بانك
مرك��زي با بيان اينك��ه برآوردها حكايت
از آن دارد كه رش��د اقتص��ادي در فصل
بهار  ۹۶هم مثبت اس��ت ،گفت :شاخص
توليدات كارگاههاي ب��زرگ صنعتي در
س��ه ماهه ابتداي امسال  5/5درصد رشد
دارد .پيم��ان قرباني در گفتوگو با مهر با
تاكيد بر اينكه ورود اقتصاد ايران به دوره
رونق غيرتورمي ،قابل انكار نيست ،گفت:
مطابق تعاريف استاندارد ،در مرحلهبندي
چرخههاي تجاري ،تجربه رشد اقتصادي
منفي در دو فصل متوالي ،به عنوان ركود
اقتص��ادي و در مقاب��ل حصول به رش��د

مثب��ت در دو فصل متوال��ي تحت عنوان
رونق اقتصادي طبقهبندي ميش��ود؛ بر
همين اس��اس ،بررس��ي رش��د اقتصاد و
رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت در
س��ال  ،۱۳۹۵حاكي از اين است كه رشد
اقتصادي براي تمامي فصول سال مثبت و
رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز
در يك مس��ير فزاينده ،از  -1/8درصد در
فصل اول س��ال  ۱۳۹۵به ترتيب به ،3/9
 5/4و  5/6درصد در فصول دوم تا چهارم
اين سال رس��يد كه در مجموع ،حاكي از
ورود اقتصاد به دوره رونق اس��ت .معاون
اقتصادي بانك مركزي افزود :همچنين از
آنجا كه طي دوره مذكور ،نرخ تورم كاهش
يافته اس��ت ،رونق ايجاد شده غيرتورمي
بوده اس��ت؛ در حالي ك��ه ،انتقاداتي هم
كه در اين خصوص مطرح شده ،عمدتا به
دليل عدم توجه انتقادكنندگان به مفاهيم
و تعاريف مرسوم در خصوص رونق و ركود

بوده اس��ت .قرباني در پاسخ به اين سوال
كه تعيين مراحل رونق و ركود اقتصادي،
بر چه مبنايي ص��ورت ميگيرد ،تصريح
كرد :تعيين مراحل رونق و ركود در ادوار
تجاري ،بر اس��اس ارقام رش د كل صورت
ميگي��رد و احيانا عملكرد ي��ك يا چند
فعالي��ت يا زيربخش خاص ،چ��ه از بابت
تبيي��ن دورههاي رك��ودي و چه از منظر
تعيين دورههاي رونق ،مالك طبقهبندي
مزبور نيس��ت .وي در پاسخ به اين سوال
مهر كه آيا با توجه ب��ه دادههاي موجود،
امكان تداوم رش��د مثب��ت اقتصادي در
س��ال جاري نيز وج��ود دارد ،تاكيد كرد:
نگاهي به برخي ش��اخصهاي پيشنگر
نظير ش��اخص تولي��د كارگاههاي بزرگ
صنعتي و نيز گزارش عملكرد شركتهاي
بورس��ي ،به خوبي نشان ميدهد كه رشد
مثبت و مناس��ب اقتصادي در فصل اول
س��ال جاري نيز ،ادامه خواهد داش��ت و

تجربه رش��د مثبت ،تنها به سال ۱۳۹۵
محدود نميشود.
مع��اون اقتص��ادي بانك مرك��زي ادامه
داد :ش��اخص توليدات كارگاههاي بزرگ
صنعت��ي در س��ه ماهه اول س��ال جاري
نسبت به دوره مشابه سال قبل ،معادل 5/5
درصد رشد داشته؛ ضمن اينكه عملكرد
فروش شركتهاي منتخب بورسي در ۱۵
رش��ته فعاليت مختلف طي سه ماهه اول
سال  ،۱۳۹۶نس��بت به دوره مشابه سال
قبل 29/3 ،درصد رشد را نشان ميدهد؛
به نحوي كه در فصل اول سال جاري ،تنها
رش��د فروش  ۲گروه از  ۱۵رشته فعاليت
منفي بوده اس��ت ،در حال��ي كه در فصل
مشابه سال گذشته ،عملكرد رشد فروش
 ۸رشته فعاليت منفي بوده است .قرباني
ادام��ه داد :دس��تاورد خ��روج از ركود در
حالي تحقق يافته كه نرخ تورم در س��طح
يكرقمي محقق ش��ده است؛ به اين معنا

كه نرخ تورم در سال  ۱۳۹۵با كاهش 2/8
واحد درصدي نس��بت به رقم س��ال قبل
يعني  11/9درصد ،به  9/1درصد رسيده
اس��ت كه نشان ميدهد رش��د اقتصادي
 12/5درص��دي س��ال  ۱۳۹۵ب��دون
هزينههاي تورمي حاصل شده است .اين
مقام مسوول در بانك مركزي خاطرنشان
كرد :آخرين تحوالت شاخص بهاي كاالها
و خدمات مصرفي ،همچنان كنترل تورم
در س��طوح هدفگذاري ش��ده را نشان
ميدهد؛ ل��ذا عملكرد رش��د اقتصادي،
رش��د توليد ناخالص داخل��ي بدون نفت
و همچنين نرخ تورم س��ال  ۱۳۹۵نشان
از خ��روج اقتص��اد كش��ور از دوره ركود
تورم��ي و ورود ب��ه دوره رونق غيرتورمي
اس��ت .مركز آمار ايران چهارش��نبه (۱۵
شهريورماه) رش��د اقتصادي فصل بهار را
بدون نفت  ۷درصد و ب��ا نفت  6/5درصد
اعالم كرده است.

