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نمایه

«جهان صنعت» -بازار ارز و سکه برخالف گفته مسووالن در روزهای اخی ر
واکنشهای منفی از خود نشان داده و نوسانات شدیدی را در حال تجربه کردن
است و سیاستهای دولت و بانک مرکزی برای کنترل قیمتها تاکنون موفق
نبوده و نتیجه عکس داده به طوری که شاهد روند صعودی دالر و رسیدن به
مرز چهار هزار و  200تومان ،رشد یورو و ورود به کانال پنج هزار و  100تومان
و افزایش  15هزار تومانی قیمت سکه در روز گذشته بودهایم.
ن قیمت هر دالر آمریکا به
در جریان معامالت روز گذشته در بازار آزاد تهرا 
 4200تومان رسید .این در حالی است که سکه تمامبهار آزادی نیز با شکست
خوردن سیاست حراج سکه توسط بانک کارگشایی ،دوباره روند صعودی به خود
گرفت و به یک میلیون و  415هزار تومان رسید.
بر این اساس قیمت یورو نیز از مرز  5هزار و  100تومان نیز گذر کرد ،پوند

ل هر قطعه
به  5798تومان و درهم امارات به  1153تومان رسید .در عین حا 
سکه تمامبهار آزادی طرح جدید هم با  15هزار تومان افزایش قیمت به یک
میلیون و  415هزار تومان رسید ،ضمن اینکه هر قطعه سکه تمامبهار آزادی
طرح قدیم با نرخ یک میلیون و  364هزار تومان معامله شد .در عین حال هر
قطعه نیمسکه  703هزار تومان ،ربع سکه  403هزار تومان و سکه یک گرمی
 ۲۶۳هزار تومان قیمتگذاری شد.در حالی که برای مقابله با روند صعودی ارز در
روزهای اخی ر واکنش قابل توجهی از سوی نهادهای سیاستگذار صورت نگرفت ه اما
اتخاذ سیاستهای مقابلهای برای شکستن قیمت سکه نیز با موفقیت همراه نبوده
و همچنان شاهد حباب قیمتی در بازار هستیم .در واقع به نظر میرسد نهتنها
دست روی دست گذاشتن بانک مرکزی نسبت به افزایش نرخ ارز نتیجهای به
همراه نداشت ه بلکه اقدامات انجام شده برای کاهش قیمت سکه نیز با شکست
مواجه شده و بازار ارز و سکه در التهاب شدیدی به سر میبرد.
این در حالی است که رییس اتحادیه کشوری طال و جواهر معتقد است قیمت

سکه طال در بازار با حباب  ۸۰تا  ۹۰هزار تومانی روبهرو است.
محمد کشتیآرای در خصوص قیمت سکه و طال در بازار گفت :اوایل هفته
گذش��ت ه قیمت سکه طال با حباب  ۲۰۰هزار تومانی همراه بود که با توجه به
حراج س��که طال از سوی بانک کارگشایی به عنوان بانک عامل بانک مرکزی،
روند نزولی در پیش گرفت.
رییس اتحادیه کشوری طال و جواه ر تصریح کرد :حراج سکه طال باعث شد
بخشی از حباب قیمتی سکه طال تخلیه شود و این روند در مجموع ادامه دارد.
کش��تیآرای تصریح کرد :باید توجه داش��ت در حالی قیمت جهانی طال روند
کاهشی پیدا کرده که قیمت طال و سکه در ایران با روند افزایشی همراه بوده که
البته ناشی از صعود قیمت ارز در کشور است .وی ادامه داد :بعد از حراج سکه
طال از سوی بانک کارگشایی بازار عرضه و تقاضا در حال تعادل نسبی بوده و
حتی کاهش تقاضا برای خرید نیز در بازار وجود دار د اما رشد قیمت سکه در
مدت اخیر به تقاضای کاذب منجر شده است.

فرمان وزیر اقتصاد خطاب به بیمهگذاران؛

افزایش سرمایه و خصوصیسازی

گروه اقتصادی  -صنعت بیم��ه در ایران با
وجود ظرفیتهای بس��یار مناسب و رو به رشد،
در طول سالهای اخیر تا حدودی مغفول مانده
و نتوانسته آنطور که شایسته است ،نقش مثبتی
در اقتصاد کشور ایفا کند .این امر از آن جهت حائز
اهمیت است که به واسطه ارتباط تنگاتنگی که
میان بیمهها و زندگی مردم برقرار است و به دلیل
وجود منابع مازاد شرکتهای بیمهای که پتانسیل
سودآوری و ورود س��رمایههای مازاد آنها به بازار
سرمایه را دارند ،میتواند جریان مالی قابل توجهی
را در فضای اقتصادی کشور ایجاد کند و در این راه
تخصصیکردنشرکتهایبیمهوحرکتبهسمت
تفکیکبیمههایعمرازغیر،درنظرگرفتنمقررات
و تس��هیالت الزم را برای تاس��یس شرکتهای
تخصصی و استفاده از روشهای نوین ارتباط میان
بیمه و مشتریان ،در دستور کار قرار گیرد.
این در حالی است که در شرایط کنونی به دلیل
ناملموسبودنخدماتبیمهگری،پیچیدگیبسیار
زیاد و عدم آشنایی طبقات مختلف جامعه از انواع
خدمات بیمهای و تفکر تحمیلی دانستن خرید
بیمهنامهها ،صنعت بیمه ب��ا چالشهایی روبهرو
است و برای پاسخگویی به این چالشها ،تمرکز
بر پیادهسازی ارتباط موثر میان دولت ،شرکتهای
بیمهای و مردم ،در صنعت بیمه ضروری به نظر
میرسد.
همچنین رشد ضریب نفوذ بیمه در  24سال
گذشته که از 0/34به ۲/۲درصد رسیده و رشد۲۰
درصدی صنعت بیمه در هشت ماهه سالجاری،
نشان از ظرفیتهای صنعت بیمه در کشور ما دارد،
با این حال سهم اندک بیمههای زندگی و عمر در
ایران که بس��یار پایینتر از کشورهای منطقه و
جهان است از کمبود و فضای خالی زیادی در این
بخش حکایت دارد و در حالی که مقرر ش��ده در
برنامه ششم توسعه سهم بیمههای زندگی به ۵۰
درصد برسد ،ادامه روند آهسته کنونی جوابگوی
دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در اقتصاد
کالن کشور نخواهد بود.
در این راه توجه به حفظ استانداردها در صدور
بیمهنامهها،حمایتازخصوصیسازیشرکتهای
بیمهای ،فرهنگس��ازی درباره مس��اله ریسک و
بیمه ،کنترل توانگری مالی شرکتها و استفاده از
ابزارهای نوین جذب و ارتباط با مشتریان ،میتواند
راهکارهایی برای توس��عه این صنعت و افزایش
نقشآفرینی آن در اقتصاد کشور باشد.
درهمینراستابیستوچهارمینهمایشملی
بیمه و توسعه با عنوان «مدیریت ریسک و بیمه؛

الزامات ،چالشها و راهکارها» همزمان با  ۱۳آذر
(روز بیمه) با حضور مقامات و مسووالن آغاز به کار
کرد و در آن به بررسی نقش این صنعت در اقتصاد
ایران پرداخته شد.
همایش بزرگ روز ملی بیمه با حضور مسعود
کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی ،بیژن زنگنه
وزیرنفت،محمدرضاپورابراهیمیرییسکمیسیون
ن هاشمیرفسنجانی
اقتصادی مجلس و محس�� 
رییس ش��ورای شهر برگزار شده است و عالوه بر
مقامات و مس��ووالن اقتصادی ،بیش از دو هزار و
 ٥٠٠نفر از کارکنان صنعت بیمه ،اساتید دانشگاه و
نهادهای مربوط به حوزه ریسک حضور دارند.
  لزوم خصوصیسازی 3شرکت بیمه
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش بر
لزوم خصوصی شدن سه شرکت بیمه آسیا ،البرز و
داناتاکیدکردوگفت:بهطورجدیپیگیرخصوصی
شدن این سه شرکت هستم.
مسعود کرباسیان در سخنان خو د اعالم کرد:
بیمه میتواند ثبات و آرامش و اطمینانبخشی را
به سرمایهگذار بدهد .ضمن اینکه بیمهها از منابع
م��ازادی که دارند ،میتوانند س��ود ایجاد کنند و
سرمایه مازاد را وارد بازار سرمایه کنند .در سالهای
اخی��ر صندوقهای بیمه به خوبی عمل کردند و
اطمینان را به جامعه بازگرداندند.

رويترز به نقل از منابعي در حزب كنگره ملي يمن
خبر كشته شدن علي عبداهلل صالح ،دبيركل اين حزب
و رييسجمهور سابق يمن را تاييد كرد .سخنگوي اين
حزب پيش��تر اخبار مربوط به كشته شدن آقاي صالح
را تكذيب كرده بود.
به گفته اين منابع صالح ديروز خارج از صنعا كشته
شده است.
پيشتر شبكه تلويزيوني العربيه ،وابسته به عربستان
س��عودي ،به نقل از منابعي در حزب كنگره ملي يمن
كشته شدن او را تاييد كرده بود.
اي��ن منابع با اعالم اينكه صالح در درگيري با گروه
حوثيها كش��ته شد ،از توضيح درباره جزييات بيشتر
خودداري كرده بودند.
ب��ه نوش��ته رويترز ،گ��روه حوثيها ه��م گفت كه
جنگجويانش با آرپيجي به ماشين حامل علي عبداهلل
صالح حمله كردند.
پيشتر يك ايستگاه راديويي گروه حوثيها از كشته
ش��دن علي عبداهلل صالح ،رييسجمهور س��ابق يمن
خبر داده بود .با اين هم ه سخنگوي حزب كنگره ملي
يمن اخبار مربوط به كش��ته ش��دن صالح را تكذيب
كرده بود.
ايستگاه راديويي تحت كنترل وزارت كشور حوثيها
ديروز گفته بود به زودي تصاوير جسد علي عبداهلل صالح
از تلويزيون رسمي اين گروه پخش خواهد شد.
از طرفي خبرگزاري صداوسيما ،تصاويري از جسد
علي عبداهلل صالح را در شرايطي كه گلولهاي به سرش
اصابت كرده بود ،منتشر كرد.
رويترز پيش��تر به نقل از ساكنان صنعا نوشته بود
كه حوثيها ديروز ساختمان محل اقامت علي عبداهلل
صالح را منفجر كردند.
از هفته گذش��ت ه درگيريهايي بين نيروهاي علي
عب��داهلل صالح و حوثيها در صنعا آغاز ش��د و پس از

وزی��ر اقتصاد با تاکید بر اینکه بیمه باید نفوذ
بیش��تری در زندگی مردم داشته باش��د ،افزود:
بیمه ،انتقال مسوولیت از یک بیمهگذار به شرکت
بیمه اس��ت که در کنار ای��ن موضوع ،باید ایجاد
استاندارد بکند؛ ایمنی و حفظ استانداردها در صدور
بیمهنامهها باید مورد توجه قرار گیرد.
کرباسیان گفت :متاسفانه سهم ما در بیمههای
زندگی کم اس��ت و در برنامه شش��م باید سهم
بیمههای زندگی به  ۵۰درصد برس��د .در منطقه
خاورمیانه هرچند سهم بیمههای زندگی ما باالتر
است ولی نسبت به دنیا این رقم کم است و باید
به آن سمت برویم.
وزی��ر اقتصاد با بیان اینکه ضریب نفوذ از ۲/۲
درصد باید به هفت درصد در پایان برنامه ششم
برس��د ،اظهار داشت :خصوصیسازی در بیمهها
را باید دنبال کنیم و س��ه شرکت بیمهای که در
اختیار دولت اس��ت را واگذار کنیم .وی ادامه داد:
بیمه مرکزی نقش رگوالتوری و سیاستگذاری را
دارد و بیمه ایران نیز در اختیار دولت است ولی سایر
بیمهها باید خصوصی باشند.
 رشد  ۲۰درصدی صنعت بیمه
رییسکلبیمهمرکزینیزبااشارهبهزلزلهاخیر
در کرمانشاه گفت :برآورد ما این است که در زلزله
کرمانشاه ۱۳۰میلیارد تومان خسارتصنعتبیمه

است که تاکنون ۲۵میلیارد تومان از این خسارتها
پرداخت شده است.
عبدالناصرهمتیدربیستوچهارمینهمایش
بیمه و توسع ه با بیان این مطلب اظهار داشت :در
طول دو دهه گذشته ضریب نفوذ بیمه رشد خوبی
داشته و در  ۲۴سال گذشته از  0/34درصد به ۲/۲
درصد رسیده است که نشان میدهد صنعت بیمه
ظرفیترشدباالییدارد.رییسشورایعالیبیمهبه
تصویبآییننامهحاکمیتشرکتیدرشورایعالی
بیمه اش��اره کرد و گفت :ای��ن آییننامه موجب
میشود شرکتهای بیمه سیستمهای اثربخش
برای مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی را جدی
بگیرند .همتی ،کنترل توانگری مالی را از جمله
اقداماتمهمدیگربیمهمرکزیدرسالجاریعنوان
کرد و افزود :یکی از مهمترین اقدامات ما تخصصی
کردن شرکتهای بیمه و حرکت به سمت تفکیک
بیمههای عمر از غیر عمر است که به طور جدی
پیگیر این موضوع هستیم و مقررات و تسهیالت
الزمرابرایتاسیسشرکتهایتخصصیبیمهعمر
را در نظر گرفتهایم.
  تاسیس صندوق حوادث طبیعی
رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای
اس�لامی نیز گفت :در صورتی که دولت بار مالی
صندوق حوادث طبیعی را بپذیرد ،آمادگی داریم

جنگ در یمن ادامه دارد؛

عليعبداهللصالحکشتهشد

آن ،صالح روز شنبه  ۱۱آذر در يك سخنراني تلويزيوني
اع�لام ك��رد درهاي مذاكره با عربس��تان س��عودي و
متحدانش باز است به شرط آنكه آنها به محاصره هوايي
و دريايي پايان دهند.
اين محاصره پس از ش��ليك يك موشك به سوي
رياض ،پايتخت عربس��تان سعودي ،از سوي حوثيها
آغاز شد.
بر اساس اين گزارش،علي عبداهلل صالح در ماههاي
اخير اش��اره ميكرد كه از افزايش قدرت شبهنظاميان
حوثي نگران است .حوثيها نيز در مقابل از علي عبداهلل
صالح در مورد تماسهايش با عربستان سعودي انتقاد
ميكردند.
ط حوثيها پس از سخنراني روز شنبه
در اين ارتبا 
رييسجمهور س��ابق يمناو را مته��م به تالش براي
كودتا كردند.
پيش از اعالم خبر كشته شدن علي عبداهلل صالح،
ش��اهدان عيني ب��ه خبرگزاري فرانس��ه گفته بودند:
همزمان با گس��ترش درگيريها بي��ن نيروهاي علي
عبداهلل صالح،رييسجمهور سابق يمن و حوثيها در
شهر صنعا ،اهدافي در پايتخت يمن بمباران شدند.
اين حمالت هوايي يكشنبهش��ب و صبح دوشنبه
گذشتهبه اهدافي در نزديكي فرودگاه بينالمللي صنعا
و وزارت كشور انجام شد كه در كنترل گروه حوثيها
قرار دارد .يك منبع در فرودگاه بينالمللي صنعا به اين
خبرگزاري گفت پايگاه حوثيها در نزديكي اين منطقه
هدف قرار گرفت و فرودگاه بمباران نشد.
خبرگزاري فرانس��ه اش��اره كرد ك��ه هواپيماهاي
ائتالف منطقهاي به رهبري عربس��تان س��عودي تنها

نيروي نظامي در يمن اس��ت كه حمالت هوايي انجام
ميدهد.
ب��ه گ��زارش خبرگزاري فرانس��ه ،آپري��ل النگلي
الي ،پژوهش��گر مسايل ش��بهجزيره عربستان از گروه
بحران بينالمللي با اشاره به درگيريهاي اخير گفت:
«درگيريه��ا در پايتخ��ت يمن ادامه خواهد داش��ت
و حت��ي بدتر خواهد ش��د؛ درگيريهايي كه ميتواند
بسيار خونين باشد».
جنگ داخلي يمن از زمان آغاز آن دستكم  ۱۰هزار
كش��ته و بيش از دو ميليون آواره برجا گذاشته و اين
كش��ور فقير را در آستانه شيوع گسترده وبا و قحطي
فراگير قرار داد ه است.
در اين ميان به گزارش رويترز ،دبير كل س��ازمان
ملل متحد يكش��نبه گذشته با اش��اره به خطر مرگ،
بيماري و گرس��نگي ميليونها ك��ودك ،زن و مرد در
ن از طرفين درگير خواس��ت ب��ه حمالت هوايي و
يم 
زميني پايان دهند.
از ديگر س��و س��ازمان ملل متحد اعالم كرد ۱۴۰
نيروي امدادي اين سازمان را به دليل حمالت هوايي
و درگيريهايي كه منجر به بسته شدن جاده فرودگاه
صنعا شده است ،از يمن خارج خواهد كرد.
 علي عبداهلل صالح در يك نگاه
علي عبداهلل صالح اولين رييسجمهور «جمهوري
يمن» بود كه از س��ال  ۱۹۹۰ت��ا  ۲۷فوريه  ۲۰۱۲بر
اين كشور حكم راند .او پيشتر رييسجمهور «جمهوري
عربي يمن» (يمن شمالي) بود و جنگ شمال و جنوب
را از جانب يمن ش��مالي رهبري كرد كه در نهايت با
پيروزي در اين جنگ ب��ه عنوان اولين رييسجمهور

ت��ا قبل از بررس��ی الیحه بودجه ،ای��ن قانون را
تصویبکنیم.
محمدرضا پورابراهیمی در سخنانی در بیست
و چهارمین همایش بیمه توسعه ،تاسیس صندوق
حوادث طبیعی را اقدامی بسیار مهم و قابل توجه
توصیف کرد و گفت :حادثه همیش��ه وجود دارد
و تش��کیل س��اختاری که بتواند این موضوع را
پوشش دهد بس��یار مهم است .ما تغییراتی را با
نظر نمایندگان دولت در الیحه تاسیس صندوق
ح��وادث طبیع��ی تصویب کردیم ولی ش��ورای
نگهبان اعالم کرد چون الیحه تغییر ماهوی یافته،
قابل تایید نیست.
وی ادامه داد :در اولین روزهای کاری مسعود
کرباسیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی این
موضوع را به عنوان موضوعی مهم اعالم کردیم .در
صورت پذیرش بار مالی تاس��یس این صندوق از
سوی دولت آمادگی تصویب این الیحه را داریم.
رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس تصریح
کرد :در صورت تصویب تاسیس صندوق حوادث
طبیعی تما م منازل مسکونی در کشور برابر سیل و
آتشسوزی بیمه خواهند شد که اتفاق مهمی برای
صنعت بیمه ،مردم و دولت است.
پورابراهیمی افزود :صنعت بیمه به دلیل ضعف
نظارتی در دورههای گذش��ته شرایط نامطلوبی
داشته .این سه سال تراز تطبیقی صنعت بیمه زیان
است و سهم بیمه ایران در این زیانها باالست.
  صنعت بیمه ،نفت را جدی بگیرد
وزیر نفت نیز با بیان اینکه بیمهها باید مدیریت
واقعی ریسک را انجام دهند ،گفت :صنعت بیمه
باید نفت را جدی بگیرد.
بیژن نامدارزنگنه در همایش بیمه و توسع ه با
بیان اینکه صنعت نفت با سه خطر بزرگ روبهرو
اس��ت ،گفت :یکی از این ریس��کها ،خطر مواد
س��وزاننده ،دیگری کار با فشار بسیار باال و سوم
سمومی است که در چند ثانیه میتواند جمعیت
زیادی را به هالکت برساند .این در حالی است که
سال گذشته از رییس کل بانک مرکزی درخواست
شد که شرکتهای بیمه ،بیمه را در صنعت نفت
جدیبگیرند.
وزیر نفت افزود :بیمهه��ای دولتی نه ارزیابی
ی انجام میدهند .این در حالی
ریسک و نه ممیز 
اس��ت که بیمهها باید کار حرفهای خود را انجام
دهند .البته میتوان دستور اداری داد که بیمهها،
برخ��ی نکات را رعایت کنن د ولی به خصوصیها
نمیتوان دستور داد.
زنگنه معتقد است بیمهها و بیمههای اتکایی
میتوانند نقش پررنگی در صنعت نفت داش��ته
باشند.
وی اف��زود :بیمه را در صنعت نفت س��خت و
جدی بگیرید .خیلی وقتها به علت گرانی و ارزانی
تجهیزاتغیراستانداردنصبمیشودولیشماهادر
صنعت بیمه نباید بگذارید این موارد رخ دهد و باید
این موارد را در ابتدای قرارداد بیمه لحاظ کنید.
تیتر یک

يمن متحد انتخاب شد.
با شروع انقالبهاي بهار عربي در سال  ،۲۰۱۱صالح
اعتراضات مردمي در كشورش را ابتدا سركوب كرد اما
در نهايت با فشارهاي خارجي و ادامه اعتراضات داخلي
در ژانوي��ه  ۲۰۱۲و پس از اعطاي مصونيت قضايي از
س��وي پارلمان از قدرت كنارهگيري كرد اما همچنان
يكي از پرنفوذترين چهرهها در عرصه سياسي و نظامي
يمن محسوب ميشد.
عب��داهلل صالح در جريان حمل��هاي كه روز  ۳ژوئن
 ۲۰۱۱مي�لادي و در جري��ان تظاهراتهاي مردمي
به مس��جد مجتمع رياس��تجمهوري يمن انجام شد
به ش��دت دچار سوختگي و جراحت شد كه با هزينه
عربستان و در بيمارستانهاي اين كشور معالجه شد.
او پ��س از كنارهگي��ري درحال��ي كه بس��ياري از
مولفههاي قدرت را براي خود نگه داشته بود به مخالفت
ب��ا عبدربه منصور ه��ادي ،رييسجمهور جديد يمن
پرداخت كه معاون خود وي و از اعضاي ارش��د حزب
كنگره بود .اين اختالف در نهايت به آنجا انجاميد كه
در سال  ۲۰۱۴ائتالفي ميان او و حوثيها كه دشمنان
س��ابق صالح محسوب ميشدند شكل گرفت و هر دو
وارد جنگي با منصور هادي و حاميان خارجي او بهويژه
عربستان و امارات شدند.
عل��ي عبداهلل صالح از پنج روز پيش اين همپيماني
خ��ود را با حوثيها به هم زد و در صنعا بين نيروهاي
وف��ادار به او و حوثيه��ا جنگ درگرفت كه در نهايت
به كش��ته ش��دن وي در يكي از درگيريهاي پس از
حوادث صنعا انجاميد.
صال��ح گفته ب��ود اگر ائتالف به رهبري عربس��تان
س��عودي حمله به اه��داف غيرنظامي را متوقف كند،
او آمادگي دارد «صفح��هاي جديد» در روابط خود با
عربستان بگشايد.

خبر

پیشبینی رشد  ۵درصدی اقتصاد برای امسال
قائ��م مقام بانک مرکزی با اش��اره به پیشبینیه��ای این بانک و
موسس��ات بینالمللی از تحقق رش��د چهار تا پنج درصدی اقتصادی
کش��ور در س��الجاری ،اعالم کرد :در نظر داریم امسال به بنگاههای
خرد و متوسط با داشتن بیش از  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی  ۵۰هزار
میلیارد تومان تسهیالت بدهیم .اکبر کمیجانی با اشاره به اقدامات بانک
مرکزی برای ثبات بخشی به بازار اقتصادی و ارزی گفت :سیاستهای
بانک مرکزی بر اس��اس سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی در آغاز
دولت یازدهم شکل گرفت و هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات اقتصادی
و کنترل تورم بود.
وی ادامه داد :وقتی امروز بعد از چهار سال به گذشته نگاه میکنیم
میبینیم که از تورم  ۴۰درصد در آغاز دولت یازدهم به زیر  ۱۰درصد و
تورم تک رقمی در حال حاضر رسیدهایم و از فصل اول سال  ۹۵تاکنون
تورم تکرقمی ثابت مانده است .در کنار این کنترل تورم ،رشد اقتصادی
داشتیم که با رشد منهای  ۷/۷درصد در سال  ۹۱و منهای  ۳درصد در
سال  ۹۲امروز به رشد اقتصادی  12/5درصد در پایان  ۹۵رسیدهایم .گرچه
 ۶۱درصد این رشد مربوط به فروش نفت است اما به این معنی نیست که
سایر بخشهای اقتصادی ما از سالمت برخوردار نبوده است .خوشبختانه
در سال  ۳/۳ ،۹۵درصد رشد صادرات غیرنفتی داشتیم که نشان میدهد
اقتصاد ما به سمت سالمت نسبی رفته است.
قائممقام رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت :در سالجاری نیز چون
رشد اقتصادی نفت تکمیل شده چندان انتظار تحقق رشد اقتصادی از ناحیه
نفت نداریم .عمده انتظارات رشد اقتصادی ما از محل رشد صادرات غیرنفتی
خواهد بود .به گفته این مقام مسوول در بانک مرکزی ،پیشبینیهای این
بانک و موسسات بینالمللی تحقق رشد  ۴تا  ۵درصدی اقتصادی کشور
در سالجاری است.
کمیجانی ادامه داد :در راس��تای ت��ورم تکرقمی و حمایت از تولید
پیشبینی ما این است که توان تسهیالتدهی بانکها در پایان امسال به
مرز  ۶۷۰هزار میلیارد تومان میرسد و جهتگیری بازار پولی در راستای
اشتغال در جریان خواهد بود.

تغییر ماهیت بانکداری با ظهور فینتکها
معاون ش��رکت خدمات انفورماتیک گفت :ماهیت بانکداری با ظهور
فینتکها در حال تغییر است و بانکها از این نوآوریها ،استقبال کردهاند
ولی کافی نیست و فضا باید از وضعیت فعلی بازتر شود .
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از ستاد خبری هفتمین همایش
س��االنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت ،مهران محرمیان در
خصوص تاثیر نوآوری و فناوریهای جدید در حوزه بانکداری الکترونیک
به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت :امروزه نهتنها در حوزه بانکداری
بلکه در تمام بخشهای کاری ،با پدیدهای روبهرو هستیم به نام تخریب
بوکارها با دیجیتال شدن کامال
دیجیتال؛ به این معنی که عمده کس�� 
عوض میشوند.
معاون شرکت خدمات انفورماتیک با بیان اینکه ،برای نمونه میتوان
لونقل را مثال زد ،گفت :برای بیش��تر
تخری��ب دیجیتال در حوزه حم 
لونقل رخ داده ،اتفاق خواهد
بخشها مشابه وضعیتی که در حوزه حم 
افتاد .هرچند هنوز مشخص نیست به طور دقیق در حوزه بانکداری چه
زمانی تخریب دیجیتال صورت خواهد گرفت ولی رخ دادن این وضعیت
در صنعت بانکداری ،قطعی است.
وی به فینتکها در صنعت بانکداری اش��اره ک��رد و افزود :برخی از
فینتکها با بانکداری همزیستی دارند ولی برخی از آنها ماهیت را تغییر
میدهند و تبدیل به نوعی از بانکداری جدید میشوند .در این فینتکها،
امور بانکی نهتنها توسط بانکها بلکه توسط شرکتهای غیربانکی انجام
میشود.
محرمیان تصریح کرد :وجود فینتکها در صنعت بانکداری هم میتواند
مثبت باشد و هم میتواند منجر به نابودی بانکها شو د این در حالی است
که بانکها نمیتوانند مقابل فینتکها بایستند.

مدیرعامل بانکانصار اعالم کرد؛

الگویبانکداریاسالمیقابل تعمیمبهجهاناسالم
مدیرعامل بانک انصار طی سخنانی در همایش گفتمانوحدت ،توسعه
بانکداری اسالمی و اقتصادمقاومتی که در بندرعباس برگزار شد ،با اشاره
به جایگاه بانکداری اسالمی در نظام اقتصادی مبتنی بر موازین شرعی،
ی اسالمی در جریان رکود اقتصادی بزرگی
گفت :این واقعیت که بانکها 
ک��ه بانکهای آمریکایی به جهان تحمیل کردند ،آس��یب ندیدند ،مایه
سربلندی ما مسلمانان است.
ب��ه گزارش «جهانصنعت» به نق��ل از اداره کل روابط عمومی بانک
انصار ،آیتاهلل ابراهیمی با تشریح جایگاه بانک انصار در شبکه بانکی کشور
و مزیتهای رقابتی آن تصریح کرد :پیشتازی بانک انصار در بهکارگیری
فناوریهاینوین بانکی ،پیشگامی در حوزه قرضالحسنه در میان بانکهای
جهان اسالم ،اهتمام و اقدام جدی در تحقق و استقرار اقتصادمقاومتی،
پیادهسازی عقوداسالمی و انطباق عملیات بانکی مبتنی بر موازین شریعت،
انجام مسوولیتهای اجتماعی بانک ،کمک به اشتغال جوانان و کمبضاعتان،
کسب پیدرپی مقام نخست س�لامت اداری کشور ،احراز رتبه نخست
بانکداری اسالمی در بین بانکهای کشور ،باالترین جایگاه سودآوری در
شبکه بانکی و شفافیت اطالعات در بازار بورس ،از جمله مزیتهای رقابتی
بانک انصار در وضعیت جاری شبکه بانکی کشور است.
ابراهیمی با اعالم آمادگی برای توسعه بانکداری اسالمی تحت نظارت
مشترک علمای اهل سنت و شیعه به سراسر کشور به تحقق وعدههای
الهی در حوزه قرضالحسنه و توسعه اقتصادمقاومتی و بانکداری اسالمی
اشاره و ابراز امیدواری کرد به زودی شاهد نتایج چشمگیر این اقدامات در
راستای جلب رضایت خداوند منان باشیم.
مدیرعامل بانک انصار در پایان تاکید کرد :الگوی بانکداری اس�لامی
تحت نظارت مشترک علمای شیعه و اهلسنت به زودی در سراسرکشور
به مورد اجرا گذاشته شده و قابل ارائه و تعمیم به دیگر کشورهای مسلمان
نیز خواهد بود.

چارسوق

قیمت سکه و طال
طرح جدید

( فروش به تومان )

1415000

ربع بهار آزادی

طرح قدیم

1364000

سکه یک گرمی

263000

نیم بهار آزادی

703000

هر گرم طالی  18عیار

131080

نرخ ارز

403000

( فروش به تومان )

دالر آمریکا

4200

پوند انگلستان

5798

یورو

5111

درهم امارات

1153

