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سیگنال تنش آمریکا و کرهشمالی به بازار ارز و طال؛
نخست

دالر و سکه گران شد

گروه اقتصادی -تنش لفظی اخیر میان آمریکا و کرهشمالی قیمت هر اونس
طال را در بازارهای جهانی  30دالر باال برد و این امر سبب شد هر گرم طالی
 18عیار در بازار ایران در مدت سه روز دو هزار تومان گران شود.
تنشها میان کرهشمالی و آمریکا به شدت افزایش یافته است .دونالد ترامپ
رییسجمهور آمریکا هشدار داده است که پیونگیانگ اگر بخواهد حتی به حمله
به ایاالت متحده یا متحدانش فکر کند باید «بسیار بسیار عصبی» باشد .قبل
ل برنامهریزی برای پرتاب موشک به
از این اظهارات کرهشمالی گفته بود در حا 
گوام است .گوام جزو قلمروهای آمریکا در اقیانوس آرام است.
تنش دو کشور از اواسط هفته گذشته و پس از وضع تحریمهای جدید علیه
کرهشمالی در شورای امنیت سازمان ملل متحد به اوج رسید.
کرهشمالی در هفتههای اخیر دو موشک بالستیک قارهپیما آزمایش کرده
بود که گفته میشود میتواند خاک آمریکا را هدف قرار دهد و به همین دلیل
واشنگتن طرح تصویب تحریمهای اقتصادی جدید علیه دولت کرهشمالی را به

«جهان صنعت» -در ایران وقتی درباره ارز
صحبت میشود منظور همان دالر است؛ الاقل در
کوچه و بازار که اینطور است .از اول هم اینطور نبود،
بعدازسال 90کهاحمدینژادقطعنامههاوتحریمها
را به کشور تحمیل کرد این وضوع به وجود آمد.
اینکه مردم را در هر شغل و صنفی به یک صراف
تبدیل کرد .صحبت از دو ،سه برابر شدن قیمت دالر
بود ،آن هم در جامعهای ملتهب از نظر سیاسی و
اجتماعی.ساختارهایمختلفکشورهریکدرگیر
معضالتی شده بود که با انتخابات سال  ،92اینبار
هرچند باثبات ش د اما دچار رکود هم شد!
باری ...دالر برای مردم کشوری که تورم  20و
 30درصدی را همین چند سال قبل تجربه کرده
مساله مهمی است .طبیعی هم هست! به عنوان
کشور صادرکننده نفت با بودجه نفتی ،همه چیز
از ادویه و خشکبار گرفته تا خودرو و  ...همگی به
قیمت دالر و عرضه آن بستگی دارد .یعنی دالر
در ایران فقط یک موضوع اقتصادی نیست ،بلکه
میتواند عامل تحوالت بزرگ سیاسی و اجتماعی
و حتی امنیتی شود ،چنانکه در سالهای  89تا
 92شاهد آن بودیم .عرضهکننده دالر و در واقع
دماسنج آن کیست؟  -بانک مرکزی و در بانک
مرکزی شخصی که به صندلی معاونت ارزی تکیه
میزند شخصیت تعینکنندهای به شمار میرود
که عملکرد وی تا کف جامعه اثرگذار خواهد بود.
در اینجا نگاهی داریم به نوسانات قیمت دالر در
ادوار مختلف از سال  1380تاکنون.
   1380تا  :1386محمدجعفر مجرد
نوربخــش تاســال  1382در بانک مرکزی
حضورداشته و آخرین معاون ارزی وی محمدجعفر
مجرد است که دردوره شیبانی و از سال  1382تا
 1386نیز در این سمت حضورداشته است.
در دوره وی باالترین نوسان ساالنه نرخ ارز در
بازار آزاد در سال  1383با حدود پنج درصد رخ داد
و کمترین نوسان مربوط به سال  1381میشود
که نوســان قیمت دالر در بازار آزاد کمتر از یک
درصد ثبت شده است .در سال  1380قیمت هر
دالر در بازار آزاد  7925ریال بود که وقتی صندلی
را تحویل داد این عدد به  9357رسیده بود.
  1386تا  :1388رضا راعی
بعد از اینکه شیبانی از بانک مرکزی استعفا
میدهد ،احمدینژاد ،رییس دولت نهم ،طهماسب
مظاهری را جایگزین وی میکندکه او نیز در مدت
کمتر از یکسال از حضورخود دربانک مرکزی،
راعی رابه عنوان جانشین مجرد برمیگزیند .در
دوره مســوولیت او یعنی از آذر  86تا مرداد ،88
دالر در بازار آزاد هر سال حدود سه درصد نوسان
قیمت داشت .او وقتی صندلی را تحویل گرفت
دالر در بازار آزاد  9667ریال بود و وقتی صندلی را
تحویل داد دالر در بازار  9979ریال شده بود.

شورای امنیت برد.
زیانی که تنش لفظی میان کرهشمالی و آمریکا به بازارهای جهانی زده است
به یک تریلیون دالر میرسد .این در حالی است که سرمایهگذاران به سوی ین
ژاپن ،فرانک سوییس ،طال و اوراق قرضه دولتی هجوم بردهاند.
ســهام اروپایی جمعه برای ســومین روز متوالی ،ســقوط را تجربه کرد و
والاستریت و سایر بازارهای سهام دنیا نیز این روند نزولی را تجربه کردند.
در بازار ارز نیز ارزش ین در برابر دالر آمریکا  0/8درصد افزایش یافت .فرانک
سوییس نیز در هفته جاری به عنوان یکی از ارزهای مطمئن وضعیت خوبی
را تجربه کرد.
طبق شاخص موسوم به  DXYکه ارز آمریکا در برابر سبدی از سایر ارزهای
مهم را ارزیابی میکند ،ارزش دالر  0/14درصد کاهش یافته است.
ک از استراتژیســتهای بازار در نیویــورک آمریکا در این باره
رابرت پاولی 
میگوید :تنشها میان آمریکا و کرهشمالی مردم را بسیار عصبی کرده است.
آنها ممکن است فکر کنند زمان آن فرا رسیده است که کمی از پولهای خود
را از بازار سهام خارج کنند.
فواد رزاقزاده ،تحلیلگر تارنمای  Forexمیگوید :جنگ لفظی میان رهبران

آمریکا و کرهشمالی بر نگرش سرمایهگذاران تاثیر گذاشته است .طال و نقره ارزش
بیشــتری پیدا کرده است زیرا به طور عمده کاالهای امن برای سرمایهگذاری
به شمار میآیند.
قیمت هر اونس در بازارهای جهانی در معامالت روز جمعه  1289دالر و 20
سنت بود که  1/5دالر نسبت به روز قبل از آن افزایش داشت.
ترکش تنش لفظی اخیر میان آمریکا و کرهشمالی به بازار ایران هم رسید و
سبب شد دالر و سکه بر مدار صعودی قرار بگیرند.
در همین حال محمد کشتیآرای رییس اتحادیه کشوری طال و جواهر اظهار
کرد :تحوالت بازار جهانی طال قیمت طال و سکه را در بازارهای ایران افزایش
داده ،به شکلی که در چند روز اخیر قیمت هر گرم طالی  18عیار با افزایش دو
هزار تومانی به  119هزار و  500تومان رسیده است.
وی ادامه داد :در این رشد قیمتی ،هر قطعه سکه طال نیز پنج هزار تومان
ظرف چند روز اخیر رشد کرده است.
کشتیآرای با تاکید بر اینکه آینده بازار قابل پیشبینی نیست و بیش از هرچیز
به تنشهای سیاسی گره خورده است ،گفت :باید منتظر ماند تا مشخص شود
این تنشها به چه سرانجامی میرسد.

نگاهی به نوسانات  15ساله نرخ دال ر در کشور؛

تنش ارزی در کمین اقتصاد ایران
کمترین نوسانات دالر از سال  86تا 88

   1388تا  :1392دوران تیره و بیثبات
بعد از رفتن مظاهری ،محمود بهمنی به بانک
مرکزی میآید که وی البته با حذف رضا راعی،
برهانی ،ســیدعلی و در ادامه مینو کیانیراد را
درسالهای حضورش تا  ،1392در سمت معاونت
ارزی قرار میدهد.
در ســال  89و یکسال بعد از خروج راعی از
معاونت ارزی نوسان ساالنه قیمت دالر در بازار آزاد
دو برابر شده و به بیش از شش درصد میرسد .در
سال  9این نوسان به بیش از  28درصد میرسد.
این دوره ،دوره مسوولیت برهانی است .وقتی آمد
دالر در بازار آزاد  10601ریال بود و وقتی در سال
 90صندلی را تحویل داد دالر به  13568ریال
رسیده بود!نفر بعدی در لیست بهمنی سیدکمال
سیدعلی است که البته عمر معاونت او به سال
نکشید که بتوان دوران او را ارزیابی کرد .پس از
حدود  4،5ماه بهمنی ،سیدعلی را هم حذف و

یراد
جای او را به مینو کیانیراد داد .مسوولیت کیان 
با بحران دالر مصادف شد .قبل از او دالر 13568
ریال بو د اما وقتی در سال  1392روحانی آمد و
دوران بهمنی به پایان رسید و رفت دالر را 36300
ریال تحویل داد!
  1392به بعد :دوران کاهش و رشد
از  1392به بعد که سیف رییس بانک مرکزی
شد غالمعلی کامیاب را به سمت معاونت ارزی
بانک مرکزی منصوب کرد و تاکنون نیز او بر این
صندلی تکیه زده است.
اگرچه در سالهای گذشته که در اینجا بررسی
شده کمتر اثری از کاهش دیده میشو د اما بنابر
آرام شدن التهابات جامعه و حضور موثر بینالمللی
ایران ،در سال اول دولت روحانی همزمان با امید
مردم به بهبود شرایط شاهد کاهش قیمت دالر
هستیم .اما بعد از سالهای  92و  93در سالهای
 94و  95مجددا شاهد نوسان حدود چهار درصد

برای سال  94و نزدیک به هفت درصد در سال
 95هستیم.
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در کنــار اختالف نظری که دربــاره میزان بدهی دولت
به بانکها بین طرفین وجــود دارد ،نحوه بازپرداخت هم با
چالشهایی مواجه خواهد بود .واگذاری بنگاههای دولتی در
حالی میتواند از گزینههای اصلی برای تسویه باشد که بانکها
هیچ تمایلی به آن نداشته و اصرار بر آن به تکرار اشتباهی که
درنهایت به بنگاهدار شدن بانکها میانجامد ،منجر میشود.
رییس کل بانک مرکزی مخالفت خود نســبت به واگذاری
بنگاههای دولتی در ازای این بدهی ســنگین را به صراحت
اعالم کرده است.
بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از  ۲۳۰هزار میلیارد
تومان هم گذشت؛ رقمی قابل توجه که در قفل شدن منابع
بانکی و تنگنای اعتباری بانکها اثر عمدهای داشته است .بر
اســاس آخرین آمار منتشره بانک مرکزی ،بخش دولتی در
پایان اردیبهشتماه امسال حدود  ۲۳۰هزار میلیارد تومان به
نظام بانکی بدهی دارد .از این رقم تا  ۶۰هزار میلیارد تومان

نگاهی به چالشهای تسویه بدهی دولت

بیمه تجارت نو در پی ایجاد سوپرمارکت مالی و ارائه سبد
خدمات بانکی -بیمهای در شعب بانک تجارت است.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بیمه
تجارت نو ،سیدمحمد عباسزادگان ،مدیرعامل بیمه تجارت
نو از تحقق  90درصد بودجه شرکت در سال  95خبر داد و
گفت :بیمه تجارت نو در ســال  95حدود  48میلیارد تومان
حق بیمه تولید کرد و ضریب خسارت آن نیز  10درصد بود
ضمن اینکه برای خسارتهای احتمالی در راه ،ذخایر کافی
گرفته شده است.
عباسزادگان با اشاره به پیشبینی درآمد سهام  30تومانی
این شرکت در سال گذشته اعالم کرد که در مجمع عمومی،
 28تومان به ازای هر سهم پرداخت خواهد شد.
وی با بیان این نکته که به زودی به سهامداران پیشنهاد
خواهــد داد کــه  25تومان از این مبلــغ را برای افزایش
سرمایه شــرکت بیمه تجارت نو اختصاص دهند ،افزود:
برای ســالجاری هم حدود  30تومان به ازای هر سهم،
سود پیشبینی کردهایم که پیشنهاد ما این است که صرف
افزایش سرمایه شود.
مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو سرمایه  250میلیارد

مدیرعامل بیمه تجارت نو اعالم کرد؛

متعلق به بانک مرکزی و تا مرز  ۱۷۰هزار میلیارد تومان دیگر
به بانکها و موسسات اعتباری اختصاص دارد.
روند فزاینده بدهی دولت به سیستم بانکی ماجرای تازهای
نیست اما به مرور زمان با حواشی و چالشهایی بین طرفین
همراه شده است .در این بین میتوان چند موضوع اصلی را
میتوان مورد اشاره قرار داد.
تصمیم اول برای تســویه بخشــی از بدهی به بانکها
بود که ســرانجام بعد از سالها دولت توانست طرحی در
اصالحیه بودجه  ۱۳۹۵و در قالب تبصره ( )35در مجلس
مصوب کند که برای تادیه بخشی از بدهی خود به بانکها
حرکت کرده باشد .برداشت  ۴۵هزار میلیارد تومانی از مازاد
حاصــل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی که تا حدود
 ۱۵هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به شــبکه بانکی را
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1390

تسویه میکرد .در حالی این خواست دولت به تصویب رسید
که طی سالهای گذشته همواره با مخالفتهایی از سوی
مجلس همراه بود چراکه معتقد بودند استفاده از منابع ناشی
از تســعیر نرخ ارز برپایه پولی و تورم اثرگذار خواهد بود.
برداشت  ۴۵هزار میلیارد تومانی از مازاد حاصل از ارزیابی
خالص داراییهای خارجی از محل منابعی انجام شــد که
پیشتر در زمان دولت دهم نیز مطرح بود و در آن هنگام
اختالف ناشی از تغییرات قیمت ارز در حساب اندوخته بانک
مرکزی حدود  ۷۴هزار میلیارد تومان شد و بر اساس بند
«ب» ماده ( )26قانون پولی و بانکی دولت پیشنهاد استفاده
از آن را برای تسویه بدهیهای خود به بانک مرکزی مطرح
کرد اما مورد مخالفت مجلس قرار گرفت.
با این حال در پایان سال گذشته تبصره الحاقی به بودجه

عرضه بیمهنامه عمر با تمرکز بر مستمری

تومانــی شــرکت را از باالترین ســرمایههای اولیه در بین
شــرکتهای بیمه خواند و اظهار داشت :توانگری مالی این
شرکت نیز محاسبه شده و به تایید حسابرس رسمی رسیده
و به بیمه مرکزی ارســال شده است و به زودی روی سایت
قرار خواهد گرفت.
به گفته وی ،توانگری مالی بیمه تجارت نو در این یک سال
و اندی فعالیت ،درجه یک است و این شرکت در زمینه ایفای
تعهدات ،شکایتی از بیمهگزاران نداشته است.
عبــاسزادگان کادر نیروی انســانی بیمه تجارت نو را
کادری جوان ،باانگیزه و دونده خواند و ادامه داد :با یکهزار
کارشناس خسارت مورد تایید بیمه مرکزی قرارداد بسته
و آنان را ســاماندهی کردهایم تا هرجا خســارتی به وقوع
میپیوندد به صورت آنالین و آنکال آن را ارزیابی کنند تا
بین  24تا  48ساعت خسارت ارزیابی شده ،به بیمهگزاران
پرداخت شود.
مدیرعامل بیمه تجارت نو با بیان این نکته که ایمنی در

  از امروز به بعد
معاون ارزی بانک مرکزی یکی از پنج شخص
مهم و تاثیرگذار در زمینه اقتصاد کالن کشور به
شمار میرود و با توجه به نوسانات احتمالی نرخ
ارز به واسطه سیاستهای اجرایی که در دست
دولت دوازدهم قرار دارد ،به نظر میرســد چهار
سال پرچالش پیش روی بانک مرکزی و معاون
ارزی آن قرار داشته باشد .با این حال رییس کل
بانک مرکزی در یک اقدام نه چندان کارشناسی
شده و باالجبار شخصی کمتجربه و ناآشنا به بازار
ارز را به عنوان معاون ارزی خود در سالهای آتی
در نظر گرفته است.
ســید احمد عراقچی که تجربه خاصی در
زمینــه وزارتخانهها و نهادهای سیاســتگذار
اقتصادی کشور نداشته و عملکرد قابل بحثی
را از خود بر جای نگذاشــته اســت ،در حالی
در این پست حســاس قرار گرفته که به نظر
میرســد کنترل و مدیریــت پیچیدگیها و
چالشهای بازار ارز از توان وی خارج اســت و
جای سوال دارد که چرا در چنین برهه زمانی
خاصی چنین تصمیمی از سوی بانک مرکزی
اتخاذ شده است.
این در حالی اســت که هنوز ماندن سیف
قطعی نشده است؛ اتفاقی که به نظر میرسد
با قرار گرفتن عراقچی در پست معاونت ارزی
و جابهجایی کامیاب در معاونت بینالملل این
بانک ،با اهــداف و مقاصد خاصی همراه بوده
باشــد و گویا رییس کل کنونی بانک مرکزی
طرحهایی برای مدیریــت بازار پولی و بانکی
کشور در سالهای آینده در نظر گرفته است.
اما هرچه باشد یک نکته روشن است و آن اینکه
تغییرات و عدم ثبات در پست حساسی همچون
معاونــت ارزی باید با احتیاط صورت پذیرد تا
از تنشها و نوسانات بازار که تاثیر عمدهای بر
اقتصاد کشور دارد ،جلوگیری شود.

ایران در همه جا بسیار پایین است و ریسکها هم کنترل شده
نیست ،تاکید کرد :این موضوع باعث شده ضریب خسارت در
کشور بسیار باال باشــد به گونهای که میزان خسارت ما در
تصادفات از جنگ هم بیشتر است.
وی با اشــاره به برنامههای این شرکت در راستای بهبود
ریســک و ایمنی در کشــور اعالم کرد :نخستین سمینار
بینالمللی ریسک و ایمنی در سالجاری از سوی بیمه تجارت
نو برگزار خواهد شد.
عباسزادگان ،کمک به ایجاد شرکت ریسک و ایمنی را از
دیگر برنامههای این شرکت ذکر کرد و اظهار داشت :عرضه
محصوالت جدید نیز در دستور کار قرار دارد که از آن جمله،
طراحی بیمهنامه آتشسوزی با نرخ حق بیمه پایین و تنها با
پرکردن یک کارت است.
وی همچنین گفت :تا دو سه ماه دیگر ،بیمه نامه عمری
با تمرکز بر مستمری از سوی بیمه تجارت نو به بازار عرضه
خواهد شد.
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زاویه

 ۱۳۹۵در هیــات وزیران نهایی و برای اجرا به بانک مرکزی
ابالغ شد .از این رو قرار شد حدود  ۱۵هزار میلیارد تومان از
منابع مورد نظر برای تسویه بدهی دولت به بانکها به کار گرفته
شود .البته این رقم منابع پرداختی نقدی نبود و با تغییراتی در
سیستم حسابداری ،بخشی از این بدهی تسویه میشد .این
در حالی است که طبق آخرین اعالم مقامات بانک مرکزی و
البته سازمان برنامه و بودجه حدود  ۱۳هزار میلیارد تومان از
این مبلغ تسویه شده است.
به گزارش ایسنا ،بخش دیگری از بدهی دولت به طلبکاران
خود از جمله پیمانکاران قرار بود از طریق بازار بدهی و انتشار
اوراق تسویه شود که خود با گالیههایی از سوی مدیران بانکی
همراه شــد به طوری که اعالم کردند رویه نادرست انتشار
اوراق در ســال گذشــته موجب ایجاد انحراف در سودهای
بانکی شده است.
نمایه

به گفته وی ،بیمه روستاییان نیز با همکاری پستبانک
در برنامههای این شرکت قرار دارد که بر اساس آن ،بیمهنامه
عمــری طراحی خواهد شــد که با توجه بــه درآمد پایین
روستاییان ،در دوران بازنشستگی ،زندگی آنان را تامین کند.
مدیرعامل بیمــه تجارت نو اعالم کرد :تــا دو ماه دیگر
آییننامه اجرایی این طرح تدوین و پس از آن در روســتاها
عملیاتی خواهد شد.
وی درباره استفاده بیمه تجارت نو از بازار بالقوه سهامداران
عمده نظیر بانک تجارت ،تاکید کرد :قصد نداریم سهامداران
عمده را مجبور به خرید بیمهنامههای خود کنیم بلکه درپی
ارائه خدمات باکیفیت هستیم تا سهامداران به خرید محصوالت
این شرکت راغب شوند.
عباسزادگان پیشبینی کرد که بانک تجارت به صورت
تدریجی ،بخش اصلی عملیات بیمهای خود را به شرکت بیمه
تجارت نو منتقل کند.
وی در پایان خاطرنشــان کرد :در پی ایجاد سوپرمارکت
مالی و ارائه ســبد خدمات بانکی -بیمهای در شــعب بانک
تجارت هستیم.

خبر

شروط شگلگیری روابط بانکی بینالملل؛

اجرای استانداردهای گزارشگری
مشاور رییس کل بانک مرکزی با اشاره به لزوم اجرای استانداردهای
گزارشگری مالی در شبکه بانکی ایران ،عملیاتی شدن این استانداردها
را پیشنیاز برقراری روابط بانکی بینالملل برشمرد.احمد عزیزی با بیان
اینکه اجرای کامل استانداردهای گزارشگری مالی در سیستم بانکی ایران
از چالشهای بزرگی است که پیشروی نظام بانکی ایران قرار دارد ،گفت:
در سالهای اخیر تکاپو و تالشهایی در این زمینه انجام شده است.مشاور
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت :برای اجرای کامل این استانداردها
سالها زمان نیاز است تا سیستم بانکی ایران بتواند نرمافزارها ،روشها،
فرآیندها و سیستمهایی را برای اجرای موفق این استانداردها تدوین کند.
عزیزی به ایبنا گفت :این استانداردها دو کمک مهم برای سیستم بانکی
ایران و اقتصاد کشور خواهد داشت .با همگرایی استانداردهای بینالمللی،
همکاری بانکهای ایرانی با خارجی را تسهیل میکند و غیر از این روش،
بانکهای خارجی برای کار با شبکه بانکی ایران ریسک باالیی خواهند
داشت.

فراخوان دوباره بانک مرکزی از متقاضیان
وام ازدواج
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بر استفاده هرچه سریعتر زوجهای جوان
از فرصت استثنایی و بسیج نظام بانکی کشور برای وام ازدواج تاکید کرد و
گفت :متقاضیان دریافت وام ازدواج هرچه زودتر تشکل پرونده دهند.
علیاصغر میرمحمدصادقی در گفتوگو با مهر با اشاره به مهلت باقیمانده
برای استفاده متقاضیان دریافت وام ازدواج گفت :نظام بانکی کشور اکنون
آماده پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج با سهلترین شرایط به متقاضیان
است و به همین دلیل یک فرصت مناسب پیشروی زوجهای جوان قرار
گرفته تا در کمترین زمان ممکن و با شرایط مناسب ،هر یک ده میلیون
تومان از شبکه بانکی ،وام ازدواج دریافت نمایند.مدیرکل اعتبارات بانک
مرکزی با بیان اینکه اجرای این طرح تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت،
افزود :براساس آمارهای رسمی هر یک از بانکهای مشارکتکننده در این
طرح ،اکنون شرایط خوبی برای پرداخت تسهیالت مهیاست و آمارهای
نظام بانکی نیز گویای آن است که بالغ بر  ۱۲۰هزار فقره تسهیالت ازدواج
در همین مدت زمان کوتاه پرداخت شــده است.وی با بیان اینکه سود
این وامها چهار درصد است ،تصریح کرد :اقساط  ۳۶ماهه در نظر گرفته
میشود و با توجه به اینکه تا پیش از اجرای طرح ۵۰۰ ،هزار نفر در صف
تقاضا قرار داشتند ،تالش شده در قالب اجرای این طرح ،صف متقاضیان
از بین برود و پروندهها به روز بررسی شود.

تعیین اعضای اقتصادی هیات تفحص از
هدفمندی یارانهها
عضو هیات رییســه کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
گفت :اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس از بررسی عملکرد سازمان
هدفمندکردن یارانهها در کمیسیون اقتصادی تعیین شدند.
سیدحسن حسینی شاهرودی در خصوص آخرین جلسه کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت :انتخابات اعضای هیات تحقیق و
تفحص مجلس از بررسی عملکرد سازمان هدفمندکردن یارانهها و علل عدم
موفقیتدرهزینهکردصحیحمنابعدرنشستکمیسیوناقتصادیمجلس
انجام شد.وی ادامه داد :سید فرید موسوی ،محمد حسننژاد ،احمد انارکی
محمدی ،سیدحسن حسینی شاهرودی ،صفرعلی اسماعیلی ،معصومه
آقاپورعلیشاهی،محمودبهمنی،سیدتقیکبیریومحمودشکریازاعضای
کمیسیون اقتصادی به عنوان اعضای هیأت تحقیق و تفحص مجلس از
بررسی عملکرد سازمان هدفمندکردن یارانهها انتخاب شدند.
از بانک

افزایش سقف وام قرضالحسنه در بانک
قرضالحسنه مهر ایران
مدیریت کل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
طی نامهای به بانک قرضالحسنه مهر ایران سقف تسهیالت قرضالحسنه
اعطایی را از  ۱۵۰میلیون ریال به  ۲۰۰میلیون ریال افزایش داد.به گزارش
«جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران،
کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در راستای
ترویج سنت پسندیده قرضالحسنه و نیز به استناد تبصره «یک» ذیل
ماده (« )۳۵دستورالعمل اجرایی تاسیس و فعالیت بانکهای قرضالحسنه
و نظارت بر آنها» در نهمین جلسه خود ،افزایش سقف پرداخت تسهیالت
قرضالحســنه به  200میلیون ریال را مصوب کرد.بر این اساس ،بانک
قرضالحســنه مهر ایران سقف پرداخت فردی تسهیالت را از یک ۱۵۰
میلیون ریال به  ۲۰۰میلیون ریال افزایش داد و مشتریان و متقاضیان
میتوانند از شعب این بانک تا سقف مذکور و در چارچوب ضوابط و مقررات
بانک مرکزی وام قرضالحسنه دریافت کنند.

در بانک ملی صورت گرفت؛

افزایش  ۱۴۰درصدی واگذاری شرکتها
بانک ملــی ایران به دنبال تاکیدات دولت دربــاره خروج بانکها از
بنگاهداری ،اجرای این سیاست را در راس برنامههای خود قرار داده است.
به گزارش «جهان صنعت » به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ،به
گونهای که ارزش واگذاریهای این بانک در سال  ۹۵نسبت به سال ،۹۴
حاکی از رشد  ۱۴۰درصدی واگذاری شرکتهای تحت مدیریت بانک
ملی ایران است .جمع واگذاریها در این بخش در سال  ،۹۴چهار هزار
و  ۱۵۸میلیارد ریال بوده است که در سال  ۹۵به  9هزار و  ۷۴۶میلیارد
ریال رسیده است.الزم به ذکر است بخشی از این شرکتها را دولت به
دلیل بدهی خود به بانک ملی ایران واگذار کرده است .هدف بانک ملی
ایران این است که این دسته از شرکتها را بهسازی کرده و به بهرهوری
برساند و در نهایت این شرکتها را واگذار کند.
چارسوق
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