
چهار درخواست بخش خصوصی از دولت 

در دیدار روسای جمهور ایران و عراق مطرح شد

وحانی بر استفاده از  پول های ملی  تاکید ر
در مبادالت تجاری

طی 10 ماه اول امسال و با تسهیالت بانک مسکن 

حجم مبادالت ایران و عراق افزایش می یابد

 185 هزار نفر 
خانه دار شدند

نشانه گیری برای تجارت 
20 میلیارد دالری

تشویق بدحسابان 
بانکی

 بخشودگی جرایم بانکی بدهکاران
 چه نتایجی دارد؟

خریدار  رؤســای جمهور ایران و عراق با 
اشاره به روابط دوستانه، برادرانه و روبه توسعه 
دو کشــور در عرصه های گوناگون سیاسی، 
اقتصادی، تجاری و فرهنگــی؛ بر ضرورت 
تالش مســووالن در راســتای گسترش، 
تعمیق و تحکیم بیش از پیش مناســبات 
و همکاری هــای دوجانبــه، منطقــه ای و 

بین المللی تهران - بغداد تاکید کردند.
حجت االسالم والمســلمین دکتر حسن 
روحانی در دیدار با »برهم صالح« رئیس 
جمهــوری عــراق در بغداد، بــا تقدیر از 
میهمان نوازی و استقبال گرم دولت عراق 
از هیأت ایرانــی در این ســفر و پذیرایی 
مردم عــراق از زائــران ایرانــی عتبات 
عالیات، اظهار امیدواری کرد این ســفر 
گام بزرگی در راســتای توسعه و تعمیق 

روابط و همکاری های دو کشور باشد.
رئیس جمهور بــا بیان اینکــه دو دولت و 
دو ملت ایــران و عراق برادری و حســن 
همجــواری را همــواره در عرصــه های 

گوناگون برای یکدیگر به اثبات رسانده اند، 
افزود: اراده تمامــی ارکان نظام جمهوری 
اسالمی ایران بر توسعه و استحکام هرچه 
بیشــتر روابط با عراق است.دکتر روحانی 
با اشــاره به اینکه روابط دولت های ایران و 
عراق ریشــه های قلبی در تاریخ و فرهنگ 
مشــترک دو ملــت دارد، اظهار داشــت: 
مناســبات و همــکاری نزدیــک تهران-
بغداد خواسته مشــترک ملتهای ماست.
رئیس جمهور تصریح کرد: دانشــمندان و 
علمای ایران و عراق نیز همــواره در کنار 
یکدیگر بوده انــد و حوزه های علمیه نجف 
و قــم پرورشــگاه علما و فضــالی بزرگ 
بوده اســت.دکتر روحانی توســعه روابط 
بانکی را پشــتوانه محکمی برای توســعه 
همکاری هــای تجاری و اقتصــادی ایران 
و عراق دانســت و گفت: تقویت بانک های 
مرکزی دو کشــور و توسعه همکاری های 
تجاری با اســتفاده از پول های ملی، ما را از 

ارزهای خارجی بی نیاز خواهد کرد.

رئیس جمهور با اشــاره به ضرورت تالش 
بــرای ایجــاد تســهیالت الزم در روابط 
گمرکی، مرزی و اســتانداردهای کیفی 
برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری 
دو کشور، خاطرنشــان کرد: ایران و عراق 
می توانند روابط و همکاری های خود را در 
بخش های مختلف از جمله انرژی، حمل 
و نقل، ترانزیت کاال، استفاده بهتر از منابع 
اروند رود، اتصال راه آهن دو کشور به هم 
برای تسهیل در تردد زائران بویژه در ایام 

اربعین حسینی)ع( گسترش دهند.
دکتر روحانی تقویت بازارچه های مرزی 
و ایجاد شــهرک های صنعتی در مرزهای 
دو کشــور را در توســعه روابط فی مابین 
تاثیر گذار دانســت و گفت: آماده انتقال 
تجربیات و ارائه خدمات فنی و مهندسی 
به عراق و تشــویق بخش خصوصی ایران 

برای سرمایه گذاری در عراق هستیم.
رئیس جمهور بــا تاکید بــر اینکه ایران 
همواره خواســتار عراقی امن، مستقل و 

توسعه یافته است و در این مسیر صادقانه 
در کنار دولت و ملت عراق ایستاده است، 
افزود: مبارزه با تروریست ها باید تا ریشه 
کن شــدن کامل آنها ادامه یابــد و ایران 
آمــاده مشــارکت فعاالنه در بازســازی 

مناطق آسیب دیده عراق است.
دکتــر روحانی خاطرنشــان کــرد: پیام 
این سفر این اســت که هیچ بروکراسی و 
کشور ثالثی نمی تواند در روابط دوستانه 
و برادرانه ایــران و عراق تاثیر داشــته و 
مانع اراده رهبران دو کشــور برای توسعه 
و تعمیق مناسبات شــود.»برهم صالح« 
رئیس جمهور عــراق نیز در ایــن دیدار 
روابــط و همکاری های ایــران و عراق را 
تاریخــی و مســتحکم دانســت و گفت: 
ملت ایــران را خانــواده خــود و ایران را 
کشــور دوم خود می دانیم.رئیس جمهور 
با بیان اینکــه ایران در مقاطع حســاس 
میزبان بســیاری از مردم عراق بوده و در 
مسیر مبارزه با تروریسم داعش کمک ها 

و حمایت هــای فراوانی داشــته اســت، 
افزود: ایران نقش بســیار برجســته ای 
در شکســت داعش داشــته و این نشان 
دهنده روابط عمیق و دوســتانه دو کشور 
اســت؛ ایران و عراق هیــچ انتخابی جز 
روابــط خــوب و گســترده ندارند.برهم 
صالح با تاکید بر اینکه اراده عراق توســعه 
روابــط و همکاری هــای همــه جانبه با 
جمهوری اســالمی ایران است، خواستار 
تالش مسووالن دو کشور برای گسترش 
مناســبات تهران-بغــداد در زمینه های 
گوناگون از جمله راه آهن، گردشــگری، 
محیط زیست، صنعت، معدن و همکاری های 
علمی و فرهنگی شد.رئیس جمهور عراق 
با بیان اینکه امنیــت باید در منطقه مورد 
توجه همگان بوده و همه کشــورها برای 
ریشه کن کردن تروریســم تالش کنند، 
اظهار داشــت: هرگز حمایت های دولت 
و ملت ایــران از مردم عــراق در روزهای 

سخت را فراموش نخواهیم کرد.

وزنامـه اقتصادی ر
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وهای ثبت نامی  وسازان برای تکمیل خودر وعده خودر

بدهی بدون بهره؛ راه نجات اقتصاد کشور

بحث تامین مالی پروژه های نیمــه کاره بویژه با مالکیت دولتی، خصولتی یا 
نهادهای عمومی غیردولتی در شــرایط فعلی در اقتصاد کشور از چند جنبه 
دارای اهمیت است.شــرایط اقتصادی کشــور عمدتا به دلیل فشار ناشی از 
تحریم های ظالمانه از یک طرف و عملکرد نامناســب داخلی در سال های 
گذشته از طرف دیگر به سمتی پیش رفته است که عمال از دولت و بخشهای 
مرتبط با آن نمی توان انتظــار کمک برای تامین مالی در شــرایط فعلی را 
داشت. نکته بعدی این است که سیستم بانکی ایران )اعم از دولتی، خصولتی 
و خصوصی( به دلیل مشکالت ساختاری بازار پول اعم از وجود دارایی های 
سمی در ترازنامه بانک ها و نیز ماهیت زیانده عملیات بانکی ناشی از بی توجهی 
به اصول بانکداری علمی و ناهمخوانی نرخ ســود پرداختی متناسب با نرخ 
تورم و فضای اقتصادی کشور، برای کمک موثر به تامین مالی پروژه های بزرگ 
نیمه کاره خصوصا پــروژه های با ماهیت دولتی و عمومــی، منابع و کارایی 
الزم را ندارد.                                             ادامه در صفحه 2 

سرمقاله

سلمان خادم المله
کارشناس بازار سرمایه

در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد

١- خدمات تخصصي اطفال و كودكان با امكانات ويژه 
٢- ارتودنسي ثابت و متحرك با شرايط ويژه پرداخت

٣- درمانهاي زيبايي جهت طراحي خط لبخند شامل لمينيت 
سراميكي ونير كامپوزيت  و بليچينگ)سفيدكردن(مطبي و خانگي

٤- انواع ترميم ها و درمان ريشه )عصب كشي (

كلينيك تخصيص دندانپزشيك آوا

٥- درمانهاي پروتز ثابت و متحرك شامل انواع روكش ها 
و پالك ها جهت فضاهاي بي دنداني 

٦- درمانهاي دندانپزشكي مخصوص سالمندان محترم
٧- درمان ايمپلنت و جراحي هاي دندانهاي عقل نهفته 

٨- جرم گيري و درمان التهاب و خون ريزي لثه ،جراحي هاي لثه و...

قيطريه- بلوار اندرزگو- نبش كوچه عبدالهی جنوبی - پالك ٧٢- ساختمان پارسيان - طبقه اول - واحد6
0٢1٢٢٢٣٥٤06 -0٢1٢٢٣9٨٣6٤

ارائه كليه خدمات دندانپزشكي 

طرف قرارداد بابيمه بانكهای 
تجارت،ملت و صادرات

دکرت فالح سابق
Ava Dental Clinic

   ava_dentalclinic:اينستاگرام

نمایندگان 2 خودروســاز بزرگ کشور 
از تکمیل خودروهای ثبت نام شــده در 
تعطیالت نــوروز 98 و رفــع نواقص آنها 
برای تحویل به مشــتریان خبــر دادند.

معصوم نجفیــان، رئیس هیــات مدیره 
ســایپا که در نشســت خبری در جمع 
خبرنگاران سخن می گفت، خاطرنشان 
کرد: تا خرداد ماه تولید همه خودروهای 
این گروه به صورت کامل انجام می شــد، 
اما پــس از مشــکالت به وجــود آمده و 
تحریم ها، واردات برخی قطعات های تک 

)High Tech( با مشکل مواجه شد.
وی بیان داشت: با تالش های انجام شده 
هفته گذشــته همه خودروهــای ثبت 
نامی سال 97 تکمیل شــد و در تالشیم 
در ایام نوروز خودروهای ثبت نامی سال 
98 را تکمیــل کنیم.این مقام مســئول 
تعداد خودروهــای ناقص مانده و تکمیل 
نشــده را به اندازه 10 روز کاری سایپا و 
حدود 25 هزار دســتگاه عنوان کرد.وی 
گفت: بیشترین ناقصی خودروها مربوط 
به پرایــد و تیبا بویژه در قطعه ئی. ســی. 
یو )ECU یا کامپیوتر خــودرو( و برخی 

قطعات مربوط به جلو آمپر است.

 برنامه ریزی برای کاهش سالیانه
 10 درصدی ارزبری در ساپکو

همچنیــن در این نشســت، حســین 

نجــاری، مدیرعامــل شــرکت طراحی 
مهندســی و تامین قطعات ایران خودرو 
)ســاپکو( نیز تاکید کرد: شــرکت ایران 
خودرو نیز به انــدازه 10 تا 15 روز کاری 
خود، خودروی ناقــص دارد که در تالش 

است هرچه سریعتر آنها را تکمیل کند.
وی تاکید کــرد: در ماه های گذشــته با 
وجود همه مشــکالت به تولید خودروها 
به صورت ناقــص ادامه دادیــم و در غیر 
این صورت بطــور قطع صنعــت قطعه 
سازی فلج می شــد.نجاری یادآور شد: 
برخی قســمت های قطعات الکترونیکی 
خودروها در آمریکا تولید می شــود که 
به همین دلیل تهیه آنها آســان نیست.

وی تاکید کرد که ســاپکو در سال 98 بر 
تولیــد و ارتقای داخلی ســازی قطعات 

الکترونیکی تمرکز خواهد کرد.
به گفته این مقام مسئول، افزایش تولید و 
ســاخت محصوالت با ویژگی های جدید 
راهی جــز افزایش عمق داخلی ســازی 

قطعات ندارد.
وی بیان داشــت: مطابــق تصمیم هیات 
مدیــره ســاپکو، کاهش دســتکم 10 
درصدی ارزبری سالیانه برنامه ریزی شده 
اســت و عالوه بر آن با برپایی نمایشگاهی 
در ســاپکو درصــدد هســتیم میانگین 
خودکفایــی قطعــات را از 68 درصد به 

بیش از 85 درصد افزایش دهیم.

پروژه تولید پژو 301
نجــاری در ادامــه از طرح ریــزی پروژه 
تولیــد پــژو 301 و تولیــد 150 هــزار 
دستگاه از آن در مدت ســه سال خبر داد 
که با قراردادهای منعقد شــده هفت هزار 
میلیارد تومانی در گذشــته با سازندگان 
قطعات و انعقاد قرارداد مربوط به ســایر 
قطعات در سه ماهه نخســت سال آینده، 
بتدریــج آن را تجاری ســازی کنیم.وی 
تاکیــد کرد: تمرکــز اصلــی برنامه های 
ساپکو در سال 98 تولید پژو 301 و پس از 
آن ارتقای داخلی سازی قطعاتی است که 
اکنون کمتر از 60 درصد داخلی ســازی 
شــده انداین مســئول پیش بینی کرد تا 
سه سال آینده بتوان تا 30 درصد به عمق 
داخلی ســازی قطعات تولیدی افزود و به 
این منظور بیش از 100 پروژه در سال 98 
تعریف شده است.وی گفت: برای قطعات 
حساسی همچون ای. بی. اس، کیسه هوا 
و قطعات الکترونیکی برنامه ریزی شــده 
تا مشــوق های الزم برای توسعه داخلی 
سازی آنها برای قطعه سازان فراهم شود.

نجاری خاطرنشان کرد: برای صادرات آن 
دسته از قطعات مانند قطعات بدنه خودرو 
و برخی قطعات مکانیکی که بازار خوبی 
برای آنها وجود دارد، نیز برنامه داشــته 
و ارتقای داخلی ســازی به توســعه این 

بازارها خواهد انجامید.

و خودر

وهای ثبت نامی  وسازان برای تکمیل خودر وعده خودر



در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد

چهار درخواست بخش خصوصی از دولت 

حجم مبادالت ایران و عراق افزایش می یابد

نشانه گیری برای تجارت 20 میلیارد دالری

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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بدهی بدون بهره؛ راه نجات اقتصاد کشور
          ادامه  از صفحه اول

از طرف دیگر یکی از معضالت بزرگ اقتصادی ایران حجم باالی نقدینگی 
و تاثیر آن در اقتصاد کشور و معیشــت مردم است. همچنین حجم باالی 
نقدینگی و وجود تورم باال در شــرایط فعلی و احتمال افزایش شدید آن 
در سال آینده و تزریق نشدن این نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی، 
توجیه پذیری تولید داخلی را با چالش جــدی مواجه می کند و احتمال 

افزایش قابل توجه نرخ بیکاری را در سال های آینده بیشتر می کند. 
از طرف دیگر پروژه های نیمه کاره ای که دارای توجیه اقتصادی بوده و 
به احتمال زیاد برای سال های آینده سودآوری مناسبی خواهند داشت 
کم نیستند. همچنین باید توجه داشت تامین منابع مالی برای پروژه ها و 
تکمیل شــدن آنها نیز باعث اشــتغالزایی در قبل، حین و پس از دوره 
بهره برداری می شــود. همچنین امکان دارد بخشی از مشکالت کشور 
که ناشــی از تحریم های ظالمانه بین المللی است، دوام طوالنی مدت 
نداشته و از طرف دیگر هر جامعه ای با امید به آینده و فردایی بهتر زنده و 
پویا است و رو به جلو حرکت می کند. بنابراین تامین مالی از عموم مردم 
از طریق بازار سرمایه شامل بورس و فرابورس برای تکمیل پروژه های نیمه 
کاره با ماهیت دولتی و عمومی ما را به اهداف یاد شده )شامل بی نیازی 
به دولت و سیســتم بانکی، جمع آوری نقدینگی از جامعه، اشتغالزایی 
بیشــتر و خرید زمان برای گذار از وضعیت فعلــی( نزدیک می کند. به 
طور کلی تامین مالی عمومی از طریق بازار ســرمایه می تواند از طریق 
روش های مشارکتی )مانند انتشــار سهام و تاسیس انواع صندوق های 
سرمایه گذاری پروژه( و از طریق روش های مبتنی بر استقراض )مانند 
انتشــار اوراق مشارکت و انتشــار انواع صکوک( و همچنین روش های 
ترکیبی )مانند اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام و ترکیب ابزارهای 

مشتقه با دارایی مالی( انجام شود.
در تامین مالی پروژه ها در ایران دو نکته مهم وجود دارد: 

اول اینکه تامین مالی که به بازپرداخت بین دوره ای نیاز داشــته باشد 
عرصه را بر مجری پروژه تنگ می کند و چه بســیار پــروژه هایی که به 
واســطه الزام پرداخت بیــن دوره ای یا تنفس های کوتــاه مدت برای 

بازپرداخت یا تقسیم سود دچار آسیب های جدی شده اند. 
همچنین نکته دیگر ذات محافظه کار غالب ســرمایه گذاران در کشور 
است که به واســطه بســیاری متغیرها از جمله ویژگی های فرهنگی و 
ســوابق ناخوشــایند به تضمین ســطح مشخصی از ســود برای 
ســرمایه گذارای عادت کرده اند. با توجه به همه جوانبی که ذکر شد و 

برای حل این مشکالت 2 ابزار مالی پیشنهاد می شود:
1- اوراق بدهی میان مدت و بلندمدت با بهره صفــر و اختیار بازخرید 
برای ناشر  2- صندوق سرمایه گذاری پروژه همراه با اختیار فروش پس 

از دوره بهره برداری و تکمیل پروژه 
می توان امیدوار بود اوراق بدهی میان مدت و بلندمدت با بهره صفر در 
صورت طراحی اصولی، از آنجا که بهره بین دوره ای پرداخت نمی کند 
و با کسر قابل توجه نسبت به قیمت اســمی فروخته می شود و با توجه 
به تجربه نسبتا موفق اوراق بدون پرداخت بین دوره ای چند سال اخیر 

)مانند اخزا و سخاب(، مورد استقبال عموم قرار گیرد. 
همچنین اختیار بازخرید به ناشــر این امکان را می دهد که در صورت 
دسترسی به منابع قبل از اتمام پروژه، بدهی یاد شده را سریع تر تسویه 
کند. همچنین صندوق سرمایه گذاری پروژه همراه با اختیار فروش 
می تواند به شرطی با اســتقبال روبرو شــود که با اختیار فروش برای 
دارنده واحدهای ســرمایه گذاری در زمان تکمیل پروژه همراه باشــد 
و قیمت اعمال اختیار در زمــان انتهایی پروژه، حداقل ســود عرف را 
تضمین کند.امید است با اســتفاده از این ابزارها به اهداف تعیین شده 
دســت یافته و با تدبیر مناسب شرایط ســخت و تهدید آمیز پیش رو را 

پشت سر گذاشته و در راستای اهداف بلند گام برداریم.

سرمقاله

خریدار  تجــارت ایران و عــراق در حال 
افزایش اســت؛ تا آنجا که صادرات کاالهای 
ایرانی به عراق امسال نسبت به سال گذشته 
حدود 50 درصد افزایش داشــته است؛ در 
چنین شرایطی، دســتیابی به تجارت 20 
میلیارد دالری تا دو ســال آینــده، دور از 

انتظار نیست.
با افزایش حجم مبادالت تجاری بین ایران 
و عراق، این کشــور در حال تبدیل شدن به 
اصلی ترین بازار صادراتی ایران است و حتی 
در ماه هایی از سال، صادرات ایران به عراق 
از صادرات کشــورمان به چین هم بیشــتر 
شــد.این در شــرایطی اســت که همسایه 
غربی ایران با توجه به پشــت سر گذاشتن 
چند جنگ مختلف اکنون نیاز به بازســازی 
در تمام حوزه ها دارد و ایران اقتصادی ترین 

گزینه برای حضور در این کشور است.
بر همین اساس وزیر صنعت معدن وتجارت 
ایران چندی پیش با اشــاره به اینکه اکنون 
حجم مبــادالت ایران با عــراق بیش از 10 
میلیارد دالر اســت، بر لزوم افزایش این رقم 
تا 20 میلیارد دالر تا دو ســال آینده تاکید 
کرد.همچنین بــا هدف توســعه تجارت با 
عراق، معاون اول رییس جمهوری ایران، در 
ابالغیه ای به وزارتخانه های صنعت، معدن 
و تجــارت، اقتصاد و بانک مرکــزی اعطای 
تســهیالت ارزی حمایت از صادرکنندگان 
خدمات فنــی و مهندســی به عــراق را به 
دو ســال افزایش داد.با وجــود مزیت های 
متعدد ایران بــرای حضور در بــازار عراق، 
مسائل بانکی، مشــکالت مربوط به روادید 
و همچنین عدم توازن تجــارت بین ایران و 
عراق را می توان مهمترین موانع بر ســر راه 
افزایش تجارت با این کشــور دانست.با این 
حال، سازمان توســعه تجارت ایران حجم 
مبــادالت تجاری ایــران و عــراق در 9 ماه 
امســال را هفت میلیارد و 356 میلیون دالر 
اعالم کرده است.این حجم از تجارت به طور 
مســاوی بین دو کشور تتســیم نشده و در 
حالی که ایران در 9 ماه امسال هفت میلیارد 
و 322 میلیون دالر صادرات به عراق داشته، 
ســهم صادرات عراق به ایــران در این دوره 

زمانی تنها 36 میلیون دالر بوده است.

 تجارت ایران با عراق امسال
 به 13 میلیارد دالر می رسد

درهمین زمینه یحیی آل اســحاق، رئیس 
اتاق مشــترک ایران و عراق در گفت و گو با 
ایرنا، با اشــاره به اینکه وضعیت بازار عراق 
در حوزه های ســرمایه گذاری و تجارت به 
دلیل شرایط این کشــور ویژه است، افزود: 
زمینه های ســرمایه گذاری در حوزه های 
مختلف عــراق از امور زیربنایــی گرفته تا 
مسائل جاری، باعث شــده تا 15 سال دیگر 
این کشــور بزرگترین منطقه سرمایه پذیر 

در کشورهای همسایه ایران باشد.
وی ادامه داد: تجارت ایــران با عراق تا پایان 
ســال به 12 تا 13 میلیارد دالر می رســد 
بنابراین توســعه تجــارت با این کشــور تا 
دوسال دیگر به 20 میلیارد دالر به احتمال 
قوی محقق خواهد شد.آل اسحاق به زمینه 
سازی و بستر ســازی صورت گرفته در این 
حوزه اشاره کرد و افزود: عزمی که مسئوالن 
دو کشــور دارند کار را برای رسیدن به این 
عدد آســان تر خواهد کرد.وی تاکید کرد: 
مجموع امکانــات، نیازها، نیروی انســانی 
و خدمــات فنی و مهندســی، دســتیابی 

به رقــم 20 میلیارد دالر را همــوار می کند 
و امیدواریــم در ســفر رئیــس جمهوری 

مقدمات و بسترهای باقیمانده فعال شود. 

 صادرات 3 میلیارد دالر خدمات
 فنی و مهندسی به عراق

رئیــس اتاق مشــترک ایــران و عــراق به 
مشــکالت زیربنایی در تجارت ایران با عراق 
اشاره کرد و گفت: مســائلی مانند برگزار 
نشدن جلسه های کمیســیون مشترک با 
عراق در چهار ســال گذشته و یا اختالفات بر 
ســر اروندرود باید حل و فصل شود.به گفته 
وی، با احداث خط آهن جنوب و ساخت پل 
ارتباطی، ایران عالوه بر عــراق، به بازارهای 
اردن و سوریه نیز وصل خواهد شد. وی وجود 
برخی از قوانین و مقررات، مشکالت گمرکی 
و مســائل مربوط به نقل و انتقــال پول را از 
دیگر چالش های همــکاری اقتصادی با این 
کشور همسایه دانســت و افزود: اگر این امور 
را سامان دهیم، آینده روشنی در پیش روی 
تجارت با عراق وجود دارد.آل اسحاق، عراق 
را بزرگترین بازارخدمات فنی و مهندســی 
ایران دانست و ادامه داد: ایران در بازار عراق 

تا سه میلیارد دالر پروژه های فنی و مهندسی 
دارد؛ در زمینــه برق و انرژی نیــز هم اکنون 

ساالنه 2 میلیارد دالر صادرات به عراق داریم.

 افزایش 50 درصدی صادرات کاال 
به همسایه غربی

ســید حمید حســینی، دبیر اتاق مشترک 
ایران و عــراق نیز در گفــت و گو بــا ایرنا، 
مجمــوع تجــارت کاالیی، گردشــگری، 
خدمات و ترانزیت با عراق را 13 میلیارد دالر 
عنوان کرد و گفت: رســیدن به 20 میلیارد 

دالر کار سختی نیست. 
وی با اشاره به اینکه امســال صادرات کاال 
به عــراق در 11 ماهه، 50 درصد نســبت 
مدت مشابه پارسال افزایش داشت، افزود: 
مجموع صادرات پارســال ایران به عراق 6 
میلیارد و 400 میلیون دالر بود که این رقم 
امسال تاکنون به 8 میلیارد و 200 میلیون 
دالر رســیده و پیش بینی این اســت که تا 
پایان ســال به 9 میلیارد دالر افزایش پیدا 
کند. حسینی به حضور گردشگران سالمت 
عراقی در ایران اشاره کرد و ادامه داد: ساالنه 
ســه میلیون گردشــگر عراقی به ایران 

می آیند که به نوعی صــادرات خدمات به 
شــمار می رود.وی حجم صادرات خدمات 
فنی و مهندســی به عــراق را 1.8 میلیارد 
دالر در سال دانست و تاکید کرد: همچنین 
صدور تجهیزات نظامی نیــز به عراق انجام 
می شــود و در مجموع مبادالت ایران حجم 
قابل قبولی اســت و به راحتی قابل افزایش 
اســت.این فعال اقتصادی افزود: در صنعت 
برق به تنهایی می توان ساالنه پنج میلیارد 
دالر به عراق برق بفروشــیم، خدمات فنی 
مهندســی صادر کنیم و تجهیزات برق را به 

عراق بفرستیم. 
وی گفت: در حــوزه ســاختمان و مصالح 
ساختمانی، با توجه به حجم عظیم بازسازی 
که در عراق شروع شــده می توانیم سهمی 
پنج میلیارد دالری در بازار عراق به دســت 

آوریم. 

رقبا آماده حضور در عراق نیستند
حســینی ادامــه داد: به تازگی پوشــاک، 
محصوالت نساجی، مبلمان ، کیف و کفش 
و چرم هم بازار خوبی در عــراق پیدا کرده و 

در حال افزایش حجم آن هستیم. 
وی با اشــاره به اینکه صادرات کاالیی ایران 
به عراق می تواند بــه تنهایی به 12 میلیارد 
دالر برسد، گفت: این رقم اکنون 9 میلیارد 
دالر اســت اما با تحرک و حضور شرکت های 
بزرگ ایران در بازار عــراق افزایش پیدا می 
کند. به گفتــه دبیر اتاق مشــترک ایران و 
عراق، 12 میلیارد دالر صادرات کاال در کنار 
صادرات 3 میلیــارد دالری خدمات فنی و 
مهندســی و صادرات 3 میلیارد دالری برق 
و گاز می توانــد تجارت ایران بــا عراق را به 
حــدود 18 میلیــارد دالر برســاند و بقیه 
فاصلــه موجود تــا 20میلیــارد دالر 
را می توان با گردشــگری و گردشــگری 

سالمت به دست آوریم.
وی با اشــاره به اینکه بســیاری از رقیبان 
ایران نمی توانند در عراق حضور پیدا کنند، 
گفت: از دیدگاه آنها عراق هنوز امن نیست 
و کشــورهای اروپایی و جنوب شــرق آسیا 
آمادگی جدی برای حضــور در عراق ندارند 

و این مهمترن مزیت ماست. 

خریدار   رییــس اتاق بازرگانــی، صنایع، 
معــادن و کشــاورزی تهران گفــت: بخش 
خصوصی از دولت می خواهــد در مورد تک 
نرخی کردن ارز، قیمت گــذاری حامل های 
انرژی، ادغام بانک ها و کمک به خودروسازان 
شفاف سازی کند.مسعود خوانساری در چهل 
و هشتمین و آخرین جلسه هیات نمایندگان 
دوره هشتم اتاق تهران با اشاره به این مطلب، 
ادامه داد: از دولت می خواهیم ارز تک نرخی 
شــودزیرا معتقدیم انواع قیمت گذاری ارز 
مانند ارز 4200 تومانی، ارز نیمایی، ارز سنا 

و بازار آزاد ایجاد رانت می کند.
وی با بیان اینکه خواسته ما از دولت و بانک 
مرکزی این است که هر چه سریعتر ارز تک 

نرخی شــود، افزود: با وجــود اینکه حجم 
باالیــی از دالر 4200 تومانــی برای تامین 
کاالهای اساسی تخصیص پیدا کرد، شاهد 
توم بــاالی 35 درصد در برخــی از کاالها 
هســتیم و این کاالهــا با قیمــت واقعی به 

دست مصرف کننده نمی رسد.
خوانساری تاکید کرد: در مورد حامل های 
انرژی به ویژه بنزین نیز باید تصمیم گیری 

شود تا جلوی هدر رفت بیشتر را بگیریم.
وی به موصوع ادغام 5 بانک در بانک ســپه 
اشاره کرد و گفت: این شــبه وجود دارد که 
این بانکها زیانده هســتند و اگر قرار اســت 
دولت ضرر و زیان این بانک ها را جبران کند، 
محل تامین اعتبار آن از کجا خواهد بود و آیا 

شرایطی مانند موسسات اعتباری اتفاق می 
افتد.رئیس هیات نمایندگان دوره هشــتم 
اتاق تهران ادامه داد: قرار اســت دولت 30 
هزار میلیارد تومان به خودروســازان کمک 
کند تا یک میلیون خــودروی ارزان تولید 
کنند اما محل تامین این اعتبار مشــخص 
نشده اســت.وی سال 97 را ســال سختی 
از نظر اقتصادی دانســت و افــزود: در 6 ماه 
اول ســال، شــاهد بحران هــای ارزی و 

بخشنامه های متفاوت در این زمینه بودیم.

توجه به گفتمان اصالح حکمرانی 
اقتصادی و عمومی

در ادامه این جلســه، پدرام ســلطانی عضو 

هیات نمایندگان اتاق تهران، به لزوم توجه 
به گفتمــان اصالح حکمرانــی اقتصادی و 
عمومی در کشور اشاره کرد و گفت: شرایط 
کنونی اقتصــاد بهترین فرصــت برای یک 
گفتمان عمومی در کشــور است بنابراین از 
نگفتن مشــکالت و پنهان کردن آن سودی 

نمی بریم و همگی باید بیانگر باشیم.
ســلطانی افزود: تعامل در دوره هشتم اتاق 
بازرگانی تهران ممتاز بوده و اگر این فرهنگ 
را در ســطح جامعــه تعمیم دهیــم، مدل 
مدیریت ما اصالح پذیری بیشــتری خواهد 

داشت.
وی با اشــاره بــه اینکه در بیــان نقد طی 
سال های اخیر رشــد کرده ایم، ادامه داد: 

مدارای بیشــتری در رابطه با نقد در جامعه 
به وجود آمده اما هنوز به مرحله نقدپذیری 
نرســیدیم.عضو اتــاق بازرگانــی تهــران 
تاکید کــرد: از همین رو مــی توانیم مدلی 
از اصالحات را به جامعــه معرفی کنیم تا 

ضعف های بزرگتر اصالح شود.
به گفته سلطانی، رشــد اقتصادی، بالندگی 
بخــش خصوصــی و بزرگتر شــدن کیک 
اقتصاد تنها با تعامل با دنیا محقق می شــود 
بنابراین با حفظ مواضع خود باید با دنیا کار 

کنیم.
وی افزود: نباید اجازه دهیم فشــار تخاصم 
گونه جهانی ایــران را محدود کــرده و یا با 

تحریم روبرو کند.



بخشودگی جرایم بانکی بدهکاران چه نتایجی دارد؟

تشویق بدحسابان بانکی

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 شورای اقتصاد با خرید 28 فروند هواپیما 
موافقت کرد

شــورای اقتصاد با ســرمایه گذاری از محــل منابع داخلی شــرکت 
هواپیمایی جمهوری اســالمی ایــران )هما( برای خریــد 20 فروند 
هواپیمای ای تی آر، ســه فروند ایرباس جدید و پنــج فروند هواپیمای 

ایرباس دست دوم موافقت کرد.
 آخرین جلســه شــورای اقتصاد در ســال 1397 به ریاســت اسحاق 

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
در این جلســه پــس از بحث و تبــادل نظر بــا پیشــنهاد وزارت راه و 
شهرســازی درباره ســرمایه گــذاری از محل منابع داخلی شــرکت 
هواپیمایی جمهوری اســالمی ایــران )هما( برای خریــد 20 فروند 
هواپیمای ای تی آر، ســه فروند ایرباس جدید و پنــج فروند هواپیمای 

ایرباس دست دوم موافقت شد.
در این جلسه که وزیران نیرو، نفت، جهاد کشــاورزی، تعاون کار و رفاه 
اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور نیز حضور داشــتند درخواست های برخی دستگاه های 

اجرایی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات الزم اتخاذ شد.
اصالح مصوبه شــورای اقتصاد موضوع طرح نگهداشت و افزایش تولید 
نفت از میادیــن در حال بهره برداری و اصالح مصوبه طرح گازرســانی 
به اســتان سیســتان و بلوچســتان با هدف افزایش تعداد خانوارهای 
برخوردار از گاز از 300 هزار به 700 هزار خانوار در پنج شهرســتان از 

درخواست های وزارت نفت بود که در این جلسه به تصویب رسید.
دســتورالعمل تعیین نرخ خریــد تضمینی برق و ســرمایه گذاری از 
محل منابع داخلی شرکت سهامی ســازمان آب برای اجرای طرح های 
آبرسانی به برخی شــهرهای استان خوزســتان نیز از درخواست های 

وزارت نیرو بود که در این جلسه مورد تأیید قرار گرفت.
وزارت جهاد کشــاورزی هم در این جلسه درخواســت تعیین قیمت 
خرید تضمینی محصوالت زراعی برای ســال 98 را مطرح کرد که پس 
از توضیحات وزیر و بحث و بررســی، تصمیمــات الزم در این خصوص 

اتخاذ شد.

 6.7 میلیون تن فرآورده نفتی
 از بندر شهید رجایی صادر شد

مدیرکل بنادر و دریانــوردی هرمزگان میزان صــادرات فرآورده های 
نفتی از بندرشــهید رجایی را از ابتدای ســال جاری تا کنون، شــش 

میلیون و 760 هزار و 144 تن اعالم کرد.
اهلل مراد عفیفی پور در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: این مقدار فرآورده 
نفتی از بندر خلیج فارس )بخش نفتی منطقه ویژه بندری( بندر شهید 

رجایی به خارج از کشور بارگیری و صادر شده است.
او ادامه داد: همچنین از ابتدای سال جاری تا کنون 38 هزار و 899 تن 

فرآورده نفتی در این بخش از بندر شهید رجایی جا به جا شد. 
وی با اشــاره به کاهش 64 درصدی واردات نفتی، گفت: 15 میلیون و 
164 هزار و 765 تن فرآورده نفتی در این دوره زمانی کابوتاژ )حمل کاال 

بین بندرهای داخلی( شده است. 
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شــهید رجایی ادامه داد: از آغاز امسال 
تا ابتدای اســفند جاری نیز 933 هزار و 660تن فرآورده نفتی وارد این 
بندر شد که در همسنجی با سال گذشــته، 64 درصدی کاهش داشته 
است. مشتقات نفتی در ســال های گذشته جزو محصوالت پر صادرات 
ایران به حســاب می  آیــد، محصوالتی کــه در روند تولیــد نفت خام 

استحصال می شوند نیز مشتریان فراوانی در جهان دارد. 

میز خبر

لیال جــودی  مجلــس بــرای دومین 
ســال متوالی »بخشــودگی جرایم بانکی 
بدهکاران« را در بودجه کشــور گنجاند تا 
راهی برای کاهش مطالبات معوق بانک ها باز 
شود؛ در حالی که کارشناسان از این رویه به 
عنوان »تشویق بدهکاران و بدحسابان« یاد 

می کنند.
یک اصل پذیرفته شــده بانکی در سراســر 
جهان وجــود دارد و آن اینکه وقتی از بانک 
تســهیالتی با هر نیتی می گیریــد، باید در 
موعد مقرر آن را بازگردانید وگرنه مشمول 
جریمه تاخیر می شــوید؛ در اغلب کشورها 
برای کمک به تولیدکنندگان و کارآفرینان 
یک دوره تنفس را بــرای بازپرداخت وام ها 
در نظر می گیرند تا طرح ها به ســطحی از 
ســوددهی برســد که فرد بتوانــد از محل 

درآمدی که کسب می کند، وام را بپردازد.
در ســال های گذشــته به دلیل شــرایط 
اقتصادی پیش آمده در تولید، بســیاری از 
تولیدکنندگان در ایران در بازپرداخت وام های 
دریافتی خود با مشکل روبرو شدند؛ در این 
شرایط، مجلسی ها با هدف رفع مشکل این 
گروه سال گذشته در جریان تصویب الیحه 
بودجه 97 کل کشــور بندی را به آن الحاق 
کردند که اگر وام گیرنده – تســهیالتی که 
تا پایان ســال 96 سررسید شــده باشد - را 
تا پایان شهریور 97 تســویه کند، بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند که 
اصل و ســود خود را مطابق قرارداد اولیه و 
بدون احتســاب جریمه دریافت و تســویه 

کنند. 
این مصوبه ابهامات بســیاری در زمان اجرا 
داشــت و به همین دلیل بانک مرکزی این 
مــوارد را احصا و پس از مکاتبــه با مجلس، 
اواسط شــهریور ماه به بانک ها ابالغ کرد؛ از 
جمله اینکه این بند از قانــون بودجه فقط 
بــرای تولیدکنندگان اعتبــار دارد یا اینکه 
منظور از جریمه »مــازاد      با مابه التفاوت نرخ 
وجه التــزام تأخیر تأدیه دین با نرخ ســود 
قرارداد )براساس مقررات فعلی به میزان 6 

درصد(« است.
در ماه های گذشته بســیاری از هموطنان 

خواستار اســتفاده از بخشــودگی جرایم 
پیش بینی شــده در این بند از قانون بودجه 
بودند و در تماس بــا خبرگزاری ایرنا، گالیه 
داشند که چرا نمی توانند از این بند قانونی 

استفاده کنند؟
یکی از این شــهروندان در تمــاس تلفنی 
با ایرنــا اعالم کرد که بابــت وام 30 میلیون 
تومانی اش که حدود 3 سال پیش سررسید 
شــده، باید نزدیک به 20 میلیــون تومان 
جریمه بپــردازد و به همیــن خاطر منتظر 
است که از این مشوق استفاده کرده و فقط 
اصل وام را تســویه کند.با این حال بسیاری 
از بانک ها از اینکه مجبــور بودند از جریمه 

تاخیر خود صرف نظر کنند، گالیه داشتند.
با ایــن حال ایــن بنــد قانــون در جریان 
رســیدگی به الیحه بودجه ســال 1398 
کل کشــور تکرار و گنجانده شد ولی این بار 
دامنه شــمول آن از تولیدکننــدگان فراتر 
رفت و بــه »دریافت کنندگان تســهیالت 
ریالی« تســری یافت که »تمام یا بخشــی 
از تســهیالت دریافتی خود را تا پایان سال 

1397 پرداخت نکرده اند«.

 نتیجه مصوبه مجلس
 تشویق بدهکاران 

محمدرضا جمشــیدی، دبیــر کل کانون 
بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی در 
این باره به ایرنا گفت: مبنای مصوبه مجلس 
بر این اســت که کســانی کــه بدهی خود 
را به موقــع به نظام بانکــی نپرداخته اند، از 
پرداخت سود و جریمه به بانک معاف شوند.

وی با بیان اینکه بســیاری از این تسهیالت 
گیرندگان در ســال های گذشــته پس از 
سررسید شدن وام های خود آنها را تجدید 
یا تمدید کرده اند، گفت: ایــن رویه ای که 
مجلس در پیش گرفته ســبب می شــود 
مطالبات بانک ها بر زمیــن بماند و بر زیان 
بانــک ها افــزوده شود.جمشــیدی اظهار 
داشــت: بانک های دولتی داســتان خود 
را دارند و بخشــش جرایم و دیرکرد آنها را 
ســازمان برنامه و بودجه پیش بینی و تقبل 
می کنــد اما دربــاره بانک ها و موسســات 
خصوصــی باید دید کــه این زیــان را چه 
کســی تقبل می کند.وی در ادامه به برخی 
عقود بانکی اشــاره کرد و گفت: برای نمونه 

یک تولیدکننده بر اســاس عقد ســلف از 
بانک تســهیالت مــی گیرد یعنــی برای 
تولید کاالیی که در آینده می فروشــد، وام 
گرفته است؛ در این شــرایط بانک کاری به 
این ندارد که تســهیالت دریافتی صرف چه 
اموری شده است یا اینکه کاال به چه قیمتی 
در بازار فروخته می شود؛ حال ممکن است 
تولیدکننــده نتواند به هر دلیلــی وام را در 
سررســید آن بازگرداند و بنابراین بانک به 
وی وام جدیدی می دهد که با آن وام قبلی را 
تسویه کند.جمشیدی تاکید کرد: با این کار 
معامله جدیدی انجام شــده و عقد دیگری 
بین تولیدکننده و بانک منعقد می شــود و 
دیگر نمی توان گفت که جریمه و ســود وام 

قبلی بخشیده شود.
وی افزود: مشکل دیگر این است که اگر وام 
قبلی با وام جدید تســویه شده، سود ناشی 
از آن در ترازنامــه بانک دیده شــده و بین 
ســهامداران در همان ســال تقسیم شده 
است؛ حال این سوال پیش می آید که آیا از 
نظر شرعی درست است که حق کسی را به 

کس دیگری بدهیم؟

وی تاکید کرد: رویه ای که مجلس در پیش 
گرفته فقــط به نفع بدهکارانی اســت که از 

ایفای تعهدات خود سر باز می زنند.
این فعال نظام بانکــی گفت: اینها امتیازاتی 
است که به بدهکاران داده می شود؛ بخشش 
جریمه و سود اینها سبب می شود که خوش 
حســاب ها تنبیه شــوند و شــاید بر تعداد 

بدهکاران بانکی هم در آینده افزوده شود.
دبیــر کل کانــون بانــک ها و موسســات 
اعتبــاری خصوصــی تاکید کــرد: موارد 
مغایرت مصوبــه مجلس با شــرع و قانون 
بانکداری اســالمی را به شــورای نگهبان 

ارسال کرده ایم.

مصوبه سال 98 مجلس چه می گوید؟
مجلس در مصوبه بودجه ای خود، برای سال 
آینده بخشــی از ابهام های مصوبه امســال 
خود را برطرف کــرد؛ بــرای نمونه مالک 
محاسبه بدهی تسهیالت گیرندگان این بند 

»قرارداد اولیه« است.
» در صورتــی کــه قــرارداد اولیــه بعد از 
تاریــخ اول فروردین 1390 یــک یا چند 
نوبت تمدید یا امهال شــده باشد، یا بانک و 
موسسه اعتباری برای تسویه آن تسهیالت 
جایگزین به تســهیالت گیرنده اعطا کرده 
باشد، بانک یا موسسه اعتباری موظف است 
در صورت درخواست مشتری قراردادهای 

متاخر را لغو کند.«
در شــرایطی که تمدیــد، امهــال یا عقد 
قراردادن جایگزین قبل این تاریخ باشــد، 
در صورت درخواست مشــتری، نخستین 
قرارداد بعــد از این تاریخ »قــرارداد اولیه« 

تلقی می شود.
همچنیــن در مصوبه مجلــس چنین آمده 
اســت: »کل مبلغی که تســهیالت گیرنده 
باید به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تســویه 
پرداخت می کرده اســت، محاســبه 
می شــود؛ در محاســبه این مبلغ از فرمول 
ســاده )غیرمرکب( و نرخ ســود مندرج در 
قرارداد اولیه استفاده کرده و همه پرداخت های 
تســهیالت گیرنده و زمان آن پرداخت ها را 

لحاظ کند.«
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

W  W  W  .  K  H  A  R  I  D  A  A  R   .  I   R

kharidaar.ir@gmail.com

طی 10 ماه اول امسال با تسهیالت بانک مسکن 

185 هزار نفر خانه دار شدند

در گزارش مربــوط به عملکرد بانک مســکن در 
ده ماه اول ســال جاری جزییــات عملکرد بانک 
در خصوص پرداخت تســهیالت خرید مسکن به 

متقاضیان واجد شرایط اعالم شده است.
بر این اســاس، طی ده ماهه اول امسال )فروردین 
تا پایان دی ماه 97( مجموعــا 184 هزار و 745 
فقره انواع تســهیالت خرید مسکن به متقاضیان 
واجد شرایط پرداخت شــده است که این موضوع 
به معنای خانه دار شــدن همین تعداد متقاضی 
با اســتفاده از تســهیالت بانکی خرید مسکن در 

شهرهای سراسر کشور است.
طی 10 ماهه اول امســال ارزش کل تســهیالت 
پرداختی برای خرید مسکن به متقاضیان مبلغی 
معادل 9 هزار و 25 میلیارد و 654 میلیون و 700 
هــزار تومان بوده اســت. این مبلغ شــامل اصل 

تسهیالت پرداختی بدون محاسبه سود آن است.
جزییات تفکیکــی پرداخت این تســهیالت به 
متقاضیان نشــان می دهــد از این رقــم معادل 
331 میلیارد و 641 میلیــون و 500 هزار تومان 
مربوط به پرداخت تســهیالت خریــد خانه کلیه 
اقشار با ســپرده بوده اســت؛ همچنین 3 هزار و 
370 میلیارد و 823 میلیــون و 700 هزار تومان 
تسهیالت به ســپرده گذاران صندوق پس انداز 
مســکن یکم پرداخت شده اســت؛ معادل 861 

میلیــارد و 672 میلیون و 100 هــزار تومان نیز 
در قالب تســهیالت خرید مسکن بدون سپرده به 

متقاضیان اختصاص یافته است.
متقاضیان دریافت تســهیالت آنی مســکن که 
از اوراق اســتفاده مــی کنند نیــز همچنین به 
طور کلی رقمی معادل 4 هــزار و 285 میلیارد و 
756 هــزار و 600 تومان از طریــق اوراق گواهی 
حق تقــدم دریافت تســهیالت خرید مســکن، 
از بانک مســکن تســهیالت دریافت کــرده اند.

همچنین مابقی ایــن مبلغ که رقمی معادل 175 
میلیارد و 760 نیلیون و 800 هزار تومان اســت 
به پرداخت تســهیالت خرید مســکن در بخش 
و  اقشــار خاص)آزادگان،جانبازان،ایثارگــران 
خانواده شهدا( اختصاص یافته است. در 10 ماهه 
اول امســال، 11 هزار و 67 فقره تسهیالت خرید 
مسکن کلیه اقشار با سپرده،42 هزار و392 فقره 
تسهیالت خرید مسکن از محل صندوق پس انداز 
مسکن یکم،43هزار و 747 فقره تسهیالت خرید 
خانه بدون سپرده،85 هزار و133 فقره تسهیالت 
از محل اوراق گواهی حق تقــدم و 2 هزار و 406 
فقره تســهیالت خریدمســکن در بخش اقشار 
خانواده  و  خاص)آزادگان،جانبازان،ایثارگــران 

شهدا( به متقاضیان اختصاص یافته است.
 بانک مســکن همچنین در بخش دیگری از این 

گزارش آمار و اطالعات مربوط به عملکرد بانک در 
حوزه پرداخت تســهیالت خرید مسکن طی دی 
ماه امسال-ســی روز منتهی به پایان دی ماه- را 
نیز منتشــر کرده است.براساس این گزارش، طی 
دی ماه سال جاری، مجموعا تعداد 16 هزار و 197 
فقره انواع تســهیالت خرید مسکن به متقاضیان 
واجد شرایط پرداخت شده اســت. مبلغ کل این 
تســهیالت بالغ بر 818 میلیارد و 221 میلیون و 

800 هزار تومان برآورد شده است.
این تســهیالت نیز بــه تفکیــک در بخش های 
پرداخت تسهیالت خرید مســکن مربوط به کلیه 
اقشار با ســپرده، تســهیالت صندوق پس انداز 
مسکن یکم، تســهیالت خرید خانه بدون سپرده، 
تســهیالت آنی از محل گواهــی اوراق حق تقدم 
دریافت تســهیالت و خرید در ســایر بخش ها به 
متقاضیان اختصاص یافته است.آمارها نشان می 
دهد طی دی ماه امســال 847 فقره تســهیالت 
خرید مســکن در قالب تســهیالت خرید مسکن 
کلیه اقشــار با ســپرده، 4282 فقره تسهیالت به 
ســپرده گذاران صندوق پس انداز مســکن یکم، 
4414 فقره تســهیالت در قالب تسهیالت خرید 
مســکن بدون ســپرده، 6651 فقره تسهیالت از 
محل اوراق حق تقدم و 714 فقره تسهیالت خرید 

سایر بخش ها به متقاضیان پرداخت شده است.

وزیر اقتصاد در هشــتاد و سومین نشست شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی بــا بیان اینکه 
کشور نیازمند ارز صادرکنندگان است نه دولت، 
بازگشت ارز از ســوی صادرکنندگان را یک اقدام 
ملی و خدمت به کشــور دانست و از اعمال نظرات 
بخش خصوصی و اتــاق بازرگانــی در خصوص 
سیاست های بازگشــت ارز ناشی از صادرات خبر 
داد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، دکتر فرهاد دژپســند در این نشست با 
اعالم این خبر اظهار داشت: این سیاست ها شامل 
توجه به صادر کنندگان عمده و نیز باز گذاشــتن 

دست آنان برای عرضه ارز در خارج از نیما است.
وی با بیان اینکه به رغــم همه محدودیتها، میزان 
صادرات در 11 ماهه نخســت ســالجاری نسبت 
به مدت مشابه سال قبل کاهشــی نداشته است، 
تاکید کــرد: باید ارز حاصل از صادرات به کشــور 
برگردد تــا طعم شــیرین میوه آن را در کشــور 
بچشیم.دژپســند یادآور شــد: بر اساس مصوبه 

دولت، صادرکنندگانی کــه ارز حاصل از صادرات 
را برمی گردانند بــه میزان برگشــت ارز، از 

مشوق های ویژه برخوردار خواهند شد.
وی با اشــاره به رونــد رو به رشــد فعالیت های 
اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی در 
خصوص کمک به دولــت در حوزه تصمیم گیری 
و سیاســتگذاری های اقتصــادی تصریح کرد: 

پارلمان بخش خصوصی و شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصــی می تواند در همــه حوزه ها 
به بهبود مدیریت و شــرایط اقتصادی کشــور به 
دولت کمک موثری داشــته باشــد.وزیر اقتصاد 
افزود: شــاخص های اقتصادی اســتخراج شده 
حاکی از روند رو به بهبود در اقتصاد کشور است و 
امیدواریم تعامل بیشتر بخش خصوصی و دولت 

به این بهبود کمک بهتری کند.
دژپسند با بیان اینکه در سه ماهه اخیر تصمیمات 
خوبی در زمینه تهیه مواد اولیه کارخانجات گرفته 
شــده، تاکید کرد: تمام تالش دولت این است که 

بخش تولید دچار مشکل نشود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در طی این مدت، 
در خصــوص اخذ مالیــات، با بکار گیری ســایر 
دســتگاهها، مانند سازمان ثبت اســناد و امالک 
کشــور، از ظرفیت های سایر بخشــها در جهت 
تســهیل ارائه خدمات بــه بخشــهای تولیدی 

استفاده کردیم.

سرمایه گذاری

مشــارکتنامه پروژه آبرسانی به 
اســتان کرمان که از سوی بانک 
صنعت و معــدن و 9 بانک دیگر 
عضو ســندیکای این پــروژه با 
تسهیالت 10 هزار میلیارد ریالی 
تأمیــن مالی می شــود با حضور 
اســتاندار کرمان، مدیران عامل 
10 بانــک کشــور و نمایندگان 

وزارت نیرو به امضا رسید.
مشــارکتنامه پروژه آبرسانی به 
اســتان کرمان که از سوی بانک 
صنعت و معــدن و 9 بانک دیگر 
عضو ســندیکای این پــروژه با 
تسهیالت 10 هزار میلیارد ریالی 
تأمیــن مالی می شــود با حضور 
اســتاندار کرمان، مدیران عامل 
10 بانــک کشــور و نمایندگان 

وزارت نیرو به امضا رسید.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
بانک صنعت و معدن، براســاس 
این مشــارکتنامه که به امضای 

طرفیــن رســید، این 
راســتای  در  بانــک 
دولــت  سیاســتهای 
تدبیر و امیــد و انجام 
مسؤلیت های اجتماعی 
خود بــه عنــوان یک 
بانک توســعه ای فعال 

در عرصه اقتصاد کشــور، تأمین 
مالی پرو ژه آبرســانی به اســتان 

کرمان را آغاز کرد.
حســین مهری، رییــس هیأت 
مدیره و مدیر عامل بانک صنعت 
و معدن بــا تأکید بر ایــن نکته 
که شــبکه بانکی بــرای ارتقای 
ســطح معیشــت مردم در این 
طرح سهیم گشــته است، افزود: 
نقش بانک صنعــت و معدن در 
اجرای طرح های بزرگ توســعه 
ای، صنعتــی و تولیدی غیر قابل 
انکار اســت و پروژه  آبرسانی به 
اســتان کرمان، کار ارزشمندی 

اســت که بــا حمایت 
متشکل  ســندیکایی 
از بانکهــای صنعــت 
ومعدن، ملی، صادرات، 
ســپه، تجارت، ملت، 
کشــاورزی،  رفــاه، 
توســعه تعاون و پست 
بانــک و همــکاری وزارت نیرو 
و با پیمانــکاری شــرکت مادر 
تخصصی آب و فاضالب کشــور 

به انجام می رسد.
وی اظهار داشــت: بــا توجه به 
شــرایط حاضر کشــور، اهمیت 
ســرمایه گذاری در حوزه آب در 
کشور به عنوان یکی از مهمترین 
چالش هــای پیش رو مشــهود 
اســت و به دلیل حجــم باالی 
ســرمایه گــذاری در چنیــن 
طرح هایی، ضرورت ورود شبکه 
بانکی برای مشارکت در بخش های 
زیربنایــی و به ویــژه طرح های 

آبرسانی مطرح می شود.
وی خاطر نشــان کــرد: تأمین 
مالی پروژه های حســاس و مهم 
این چنینی، دســتاورد عظیمی 
در راســتای برقــراری عدالــت 
اجتماعی محســوب می شود و 
این بانک در اجرای سیاست های 
دولت بــرای محرومیت زدایی در 
مناطق کمتر برخــوردار همواره 

پیشرو بوده است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن 
تصریح کرد: مقوله تأمین آب در 
بخش های مصرفــی، صنعتی و 
کشاورزی در اســتانهایی که در 
مناطق گرم و خشک کشور قرار 
دارند، بسیار حائز اهمیت است 
و اجرای طرح های آبرســانی از 
مهمترین اقدامات دولت اســت 
که در ســالهای اخیــر اهتمام 
ویژه ای برای انجــام آن وجود 

دارد.

وژه آبرسانی به استان کرمان با تسهیالت بانک صنعت و معدن اجرای پر

بیشترین حجم پذیرش کارت های شبکه بانکی 
کشور از طریق »صاپ« بانک صادرات ایران

همزمان با افزوده شــدن کارت های بانک ملی به اپلیکشــین »صاپ« 
بانک صادرات ایران، بیشترین حجم پذیرش کارت های شبکه بانکی به 

عنوان کارت مبدأ، از طریق این اپلیکیشن انجام می شود.
به گزارش روابط عمومــی بانک صادرات ایران، با پیوســتن بانک ملی 
به مجموع بانک های صادرات ایران، تجارت، ملت، آینده، دی، ســینا، 
اقتصاد نوین و ایران زمیــن، تعداد بانک هایی کــه کارت های آنها می 
تواند در »صاپ« به عنــوان کارت مبدأ مورد پذیرش قــرار گیرد، به 9 
بانک رسید و به این ترتیب اپلیکیشن »صاپ« بیشترین حجم پذیرش 
کارت های شــبکه بانکی را در بیــن برنامه هــای ارائه دهنده خدمات 

پرداخت موبایلی در سطح کشور به خود اختصاص داده است.
بنابراین گزارش، حضــور دارندگان کارت های بانک ملــی ایران با 52 
میلیون کارت، در این میان نقش تاثیرگذاری در گسترده تر کردن پهنه 

خدمات پرداخت »صاپ« خواهد داشت.
مشــتریان و عموم هموطنان در اســتفاده از خدمات پرکاربرد مبتنی  
بر کارت، کافی است با مراجعه به ســایت بانک صادرات ایران به نشانی 
An� آخرین نسخه نرم افزار برای هر دو سیستم عامل ، www.bsi.ir

droid و iOS را بــر روی تلفن های همراه هوشــمند و تبلت دریافت، 
نصب و به راحتی با عضویت و ثبت نام در سامانه، از خدمات آن بهره  مند 

شوند. 
این سامانه اولین اپلیکیشن ارائه دهنده خدمات کارت به کارت از مبدأ 
بانک صادرات ایران )بعد از موبایل بانک( به ســایر بانک ها است و تنها 
ســامانه ای اســت که صدور آنالین بیمه نامه به صورت مستقیم را ارائه 
می کند. عملیات فعال سازی ســامانه به راحتی و بدون نیاز به مراجعه و 
فعال سازی توسط شــعبه بوده و صرفاً از طریق درج شماره تلفن همراه 
توسط مشتری و ارسال کد فعال ســازی پیامکی به وی، فعال می شود و 
تنها با داشــتن رمز دوم کارت بانکی می توان فعالیت های مالی را بدون 
نیاز به مراجعه به شعب از طریق ســامانه ای امن با کاربری آسان انجام 

داد. 
انتقال وجه کارت به کارت از مبدأ بانک های عضو شــتاب، خرید شارژ 
آنالین/ بسته اینترنتی، فروش شــارژ به صورت درون بانکی، پرداخت 
به حساب ســازمان های خیریه و نیکوکاری، پرداخت قبوض، پرداخت 
قبض موبایل به صورت مســتقیم، پرداخت قبوض ســازمانی، خرید 
بیمه نامه آنالین، گردش حساب، امکان ثبت و نگهداری تراکنش های 
پرکاربرد در لیســت محبوب من، رویت گزارش تراکنش ها و مدیریت 
پروفایل مشــتری از طریق منوی تنظیمات، مهمتریــن خدمات ارائه 

شده از طریق اپلیکیشن »صاپ« است.

تشریح چگونگی پیاده سازی سیاست اعتباری 
بانک ملی ایران 

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد: سیاســت اعتباری بانک 
در سال جاری با توجه به سیاســت های کلی و وضعیت منابع و مصارف 

بانک تدوین شد.
 محمود شــایان در گفت و گو با روابط عمومی بانک ملــی ایران با بیان 
این که هدف اعطای تسهیالت توسط بانک در سال جاری مشارکت در 
طرح های بزرگ و کارا و نیز اعطای تسهیالت کوتاه مدت به واحد های 
اقتصادی فعال تعریف شــد، ادامه داد: اعطای تسهیالت خرد به منظور 
بهبود فرآیند گردش وجوه و تحریک تقاضا و نیز تسهیل فروش کاالی 

شرکت های تولیدی نیز در همین راستا صورت گرفته است.
وی اظهار کرد: اســتفاده از عقود خرید دین و ابزار هایی مانند گشایش 
اعتبار اســنادی ریالی و ارزی و ضمانت نامه ریالی و ارزی به عنوان ابزار 
جایگزین تسهیالت، در راستای افزایش درآمد غیر مشاع بانک و کاهش 
هزینه های مالی مشــتریان جزو اولویت ها قرار گرفته و عملیاتی شده 
اســت.عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان اینکه قیمت تمام شده 
پول و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی بانک نیز امسال با دقت رصد 
شد، اعالم کرد: اعطای تســهیالت در راســتای اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و حمایــت از کاالی ایرانی، خروج از رکود، اشــتغال 
فراگیر و اعطای تســهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط و نیز اعطای 
تسهیالت ســرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی در اولویت 

بانک می باشد.
به گفته شایان، تأمین منابع برای تکمیل طرح های نیمه تمام و اجرای 
طرح های توسعه ای و نیز اعطای تســهیالت به بخش های کشاورزی و 
صادرات همواره در دســتور کار بانک ملی ایران بوده است و همچنان با 

جدیت ادامه خواهد داشت.

از »تل بانک« سامان، تلفنی خدمت بانکی بگیرید
مرکز خدمات تل بانک باهدف تسهیل و تسریع در دسترسی مشتریان 
به خدمات بانکی در روزهای پایانی سال و تعطیالت نوروزی آماده ارایه 

خدمات به مشتریان خواهد بود.
مشــتریان از طریق تل بانک ضمن دریافت اطالعــات بانکی، خدماتی 
مانند افتتاح سپرده جدید، انتقال وجه ســپرده ای، انتقال بین بانکی، 
انتقال وجه باکارت، مســدودی کارت، مســدود کــردن و ثبت مبلغ 

چک های صادره و... را انجام دهند.
بر اســاس این گزارش ورود اولیه و اســتفاده از خدمات درگاه تِل بانک 
نیازمند ورود شــماره مشــتری و رمز تلفن بانک ) رمز اول تل بانک( از 

سوی مشتری است که از طریق صفحه کلید تلفن امکان پذیر است.
تمامی خدمات درگاه تِل بانک پس ورود صحیح شــماره مشتری و رمز 
اول تل بانک به مشتری ارائه می شود؛ اما اجرای نهایی برخی از خدمات 
تِل بانک و در مرحله تأیید، مســتلزم ثبت رمــز دوم تل بانک یا رمز دوم 
کارت توسط مشتری اســت.عالقه مندان به اســتفاده از این خدمات 
می توانند از ساعت 7:30 تا 22:30 از طریق تماس با شماره 0216422 

با کارشناسان این مرکز در ارتباط باشند.

بانک مهر اقتصاد 300 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت پرداخت کرد

بانک مهــر اقتصاد همراســتا با قانــون عملیــات بانکی بــدون ربا و 
درچارچوب مقررات ابالغی بانک مرکزی در ســال 97 طی مدت 300 

روز ، مبلغ 300 هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرد.
به گــزارش روابط عمومی بانک مهــر اقتصاد، محمــد قضایی، معاون 
اعتبارات بانک با اعالم خبر فــوق، گفت: این بانک با الهــام از منویات 
مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( مبنی بر تعیین دهه چهارم نظام به 
نام»دهه پیشرفت و عدالت« همواره تالش داشته تا به عنوان یک بانک 
پیشــرو گام های بلند و موثری در راستای اهداف کالن اقتصادی کشور 
بردارد از اینرو بــا تالش همه جانبه همکاران موفــق به پرداخت تعداد 
637 هزار و 102 فقره تســهیالت به مبلغ  300 هــزار میلیارد ریال به 

متقاضیان شد.
قضایی افزود: اعتبارات تخصیص یافته در بخش های مختلف اقتصادی 
با تمرکز همزمان بر کیفیــت و کمیت وام و تســهیالت پرداختی 45 
درصد باالتر از بودجه ابالغی )فراتر از انتظار( با اتخاذ دو سیاســت کلی 

در پرداخت محقق شد.
معاون اعتبارات در تبیین دو خط مشی اصلی بانک مهر اقتصاد در ارائه 
تســهیالت، ابراز داشــت: یکی از برنامه های اعتباری بانک مشتمل بر 
اتخاذ سیاســت های خدماتی با رویکرد عدالت محــوری برای مرتفع 

ساختن نیازهای عمومی آحاد جامعه در اقصی نقاط کشور می باشد.

میز خبر
بـازدیـد مدیـرعامـل بیمه ایران از واحـد 

خسـارت مستـقر در بیـمه تـوسعه
 مدیرعامل بیمه ایران در بازدید ســرزده از واحد خســارت بیمه ایران 
مستقر در بیمه توسعه بر اســتمرار خدمات رسانی به زیاندیدگان بیمه 

توسعه با استفاده از حداکثر ظرفیتهای قانونی تاکید کرد.
پورکیانی کــه با همراهی معــاون فنی، مدیرکل اتومبیــل و مدیرکل 
حقوقی شرکت از واحد خســارت بیمه ایران مســتقر در بیمه توسعه 
دیدن کرد، عملکــرد همکاران بیمه ایــران را در پروژه بیمه توســعه 
شایسته تقدیر دانست و گفت : همکاران بیمه ایران با احترام به تصمیم 
شــورای عالی بیمه و در راستای ایفای مســئولیت اجتماعی شرکت، 
صادقانــه و صبورانه تالش کرده اند تا بتوانند با همکاریهای ارزشــمند 
مقامات قضایی و بیمه مرکزی مشــکالت زیاندیدگان را حل کنند که 
آزادی تعــداد قابل توجهــی از زندانیان مربوط به دیات بیمه توســعه 

بیانگر توفیق بیمه ایران در این امر است.
رییس هیات مدیــره بیمه ایران تصریح کرد: آنچه برای ما بســیار مهم 
است رفع مشــکالت تمامی زیاندیدگان بیمه توسعه است که این مهم 
با همکاری کامل تمامی مجموعه های ذیربط بویژه مســئولین محترم 

شرکت بیمه توسعه محقق می شود.
به گفته مدیرعامل بیمه ایران رســیدگی و پرداخت خســارت بیش از 
52785 نفر زیاندیده بــا مبلغی بالغ بر 914 میلیــارد تومان و با وجود 
موانع و مشــکالت متعددی که وجود داشــته اســت، مرهون اعتقاد 

همکاران بیمه ایران به ارزش خدمت به مردم و آسیب دیدگان است.
پورکیانی با بیان اینکه بیمه ایران برای به پایان رســاندن این مأموریت 
هیچ مشــکلی ندارد، در خصوص نحــوه تأمین منابــع مالی پرداخت 
خسارت ها خاطرنشان کرد: براســاس مصوبه شورای عالی بیمه، بیمه 
ایران معادل ارزش ریالی امالکی که به این شرکت انتقال می یابد را در 
بخش خســارت هزینه می کند و اگر در این روند از ناحیه بیمه توسعه 
تأخیری ایجاد شــود، بیمه ایران قانوناً محلی برای تأمین خســارت ها 
در اختیار نخواهد داشــت. وی ابراز امیدواری کرد در شرایطی که بیمه 
ایران از همه ظرفیت هــای خود برای حل و فصــل موضوعات مربوط 
به بیمه توســعه اســتفاده می کند شاهد همکاری بیشــتری از سوی 

مسئولین بیمه توسعه باشیم.
علی حیدری مسئول پروژه بیمه توســعه نیز در گزارشی اعالم کرد: بر 
اســاس تاکیدات مدیرعامل وحمایت های بی دریغ مدیران ارشد بیمه 
ایران، توانســته ایم تعداد قابل توجهی از پرونده های بیمه توســعه را 
تســویه نماییم، بطوریکه در حال حاضر هیچ یــک از بیمه گذاران این 

شرکت بابت پرونده دیات در زندان نیستند.

»بلوط ایران زمین« پویش جدید بانک ایران زمین
 مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به کمپین محیط زیستی این بانک 
به نام »بلوط ایران زمین« گفت: هرچه جامعه نسبت به مسائل پیرامون 
خود آگاه تر و حساس تر باشد، مسیر پیشرفت و توسعه هموارتر خواهد 

شد.
عبدالمجیــد پورســعید مدیر عامــل بانک ایــران زمین با اشــاره به 
اینکه موسســات و ســازمان های بزرگ امروز باید در صــف اول انجام 
مسئولیت های اجتماعی باشند اظهار داشت: مشتر یان امروز از برندها، 
ســازمان ها و شــرکت های بزرگ انتظار دارند عالوه بــر ارائه خدمات 
مناسب نسبت به مســائل پیرامونی حساسیت نشان داده و سعی کنند 

خدمات و محصوالت خود را هم راستا با آنها توسعه دهند.
پورسعید گفت: بانکها جزو موسساتی هستند که به همه مردم از طیف ها 
و طبقــات مختلف خدمــت می دهند و این امر باعث می شــود ضمن 
درک بیشتر مســائل جامعه بتوانند گامهای موثری در جهت افزایش 

حساسیت مردم و بهبود آگاهی آنها انجام دهند.
وی افزود: حذف کاغذ از مراودات اداری، گســترش بانکداری دیجیتال 
و همچنین پیوستن بانکها به کمپین حذف سررسید نشان از گام های 

موثری دارد که بانک ها در این مسیر برداشته اند.
مدیرعامل بانک ایــران زمین ضمــن معرفی پویــش جدید حمایت 
از »بلوط ایران زمین« که با هدف آگاه ســازی جامعــه در خصوص از 
بین رفتن این گونه ی زیبای مناطق زاگرس انجام شــده، گفت: در روز 
درخت کاری ما عــالوه بر اینکه اقدام به کاشــت درخت می کنیم، باید 

نسبت به حفظ میراث فعلی نیز حساس باشیم.
بانک ایران زمین در راستای مســئولیت اجتماعی شرکتی خود امسال 
پویشــی با نام#بلوط_ایران_زمین را با هدف آگاه سازی جامعه نسبت 
به از بین رفتن درختان بلوط مناطق غرب کشور راه اندازی کرده است. 
کاشت نهال در مناطق مختلف کشور توسط کارکنان بانک، هدیه نهال 
و گلدان به منظور پاسداشت روز درخت کاری در شعب، اجرای مسابقه 
در فضای مجازی، ساخت پادکســت روز درختکاری و ساخت دو ویدئو 

از اقدامات بانک ایران زمین در هفته منابع طبیعی خواهد بود.

به روزرسانی مدل کسب وکار بانک توسعه تعاون 
متناسب با پیشرفت های فناوری

جلســه مجمع شــرکت ســامانه متمرکز الکترونیک توســعه تعاون 
)سمات( با حضور فتاحی و عصارزاده اعضای هیئت مدیره بانک توسعه 
تعاون، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شــرکت ســمات و حسابرس 

قانونی این شرکت برگزار شد.
امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون در جمع 
حاضرین در جلسه مجمع سالیانه شــرکت سامانه متمرکز الکترونیک 
توســعه تعاون )ســمات( اظهار داشت: پیشــرفت های حوزه فناوری 
اطالعات تأثیرات شگرف بر فضاهای کسب وکار و محیط های اقتصادی 
به خصوص درگاه ها و ابزارهای پرداخت داشــته اســت و بانک توسعه 
تعاون متناســب با تحوالت محیط های اقتصادی، مدل کســب وکار 

بانکی خود را به روز می نماید.
عصارزاده افزود: شــرکت سمات مطابق اساســنامه و بیانیه مأموریت، 
فعالیت های حرفه ای و تخصصی خود را در راســتای خدمت رســانی و 
تکمیــل زنجیره ارزش بانک توســعه تعــاون به پیش می بــرد و مدل 
درآمدی خود را باهدف ارتقاء شاخص های مالی به روزرسانی می نماید.

وی با اشــاره بــه اقدامات انجام شــده در حــوزه مدیریــت و نظارت 
دســتگاه های پایانه فروش در این رابطه افزود: مدیریت توســعه کمی 
و کیفی این دســتگاه ها به خوبی انجام شــده و در تدویــن معیارهای 
کارآمدی پایانه های فروش اقدامات خوبی انجــام گردیده که ارزیابی 
رسوب حساب های مرتبط با هر دســتگاه POS   و ارزیابی سبد ارزش 

خلق شده توسط مشتری مرتبط باPOS  ازمهم ترین این معیارهاست.
عصارزاده همچنین تدوین ســازوکار دقیق ارزیابــی میزان بهره وری 
ابزارهای پرداخت را از مهم ترین برنامه های مشــترک شرکت سمات 
و بانک توسعه تعاون دانست و توســعه فعالیت های کسب وکار و انجام 

سرمایه گذاری های موثر را از دیگر تکالیف شرکت سمات برشمرد.
سید باقر فتاحی عضو هیئت مدیره بانک توســعه تعاون ضمن اشاره به 
اقدامات صورت گرفتــه در خصوص مدیریت راهبــردی ارتباط بانک 
و شرکت ســمات در این رابطه خاطرنشان نمود: توســعه نرم افزارها و 
توســعه کســب وکارهای جدید از مهم ترین راهکارهــای بهبود مدل 

درآمدی شرکت به شمار می آید.
در ابتدای جلســه حســابرس قانونی شــرکت، ضمن قرائت گزارش 
حسابرســی، صورت های مالی شــرکت ســمات منتهی به سی ام آذر 
1397 را مطلــوب ارزیابی کــرد و محمدرضا اکبــری مدیرعامل این 
شــرکت گزارش جامعی از فعالیت ها و اقدامات ســالیانه سمات ارائه 
نمود و در ادامه اعضای مجمع محورهای پیشنهادی خود را برای بهبود 

فعالیت شرکت سمات مطرح کردند.

میز خبر

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

بازگشت ارز صادرکنندگان یک اقدام ملی و خدمت به کشور است


