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ردهبندی نوآورترین اقتصادهای جهان

ایران دومین اقتصاد نوآور منطقه آسیایجنوبی

نمایه

سازمان مالکیت فکری ،سوییس را نوآورترین اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸
معرفی کرد.
به گزارش ایسنا ،ردهبندی شاخص نوآوری جهانی به طور مشترک توسط
دانشــگاه کورنل ،سازمان «اینساد» و ســازمان مالکیت فکری جهانی اعالم
شده است .طبق این شاخص ،سوییس برای هشتمین سال متوالی به عنوان
نوآورترین اقتصاد جهان معرفی شــد .پس از سوییس ،هلند ،سوئد ،انگلیس،
سنگاپور ،آمریکا ،فنالند ،دانمارک ،آلمان و ایرلند در ردههای دوم تا دهم این
ردهبندی قرار گرفتهاند.
کشورهای کرهجنوبی ،ژاپن ،هنگکنگ ،لوکزامبورگ ،فرانسه ،چین ،کانادا،

نروژ و استرالیا نیز به ترتیب در ردههای بعدی نوآورترین کشورهای جهان قرار
گرفتهاند .چین برای نخستین بار موفق شده است در جمع  ۲۰کشور برتر نوآور
قرار گیرد که موفقیتی برای دولت این کشور محسوب میشود.
ی گفت :صعود سریع چین
فرانسیس گوری ،دبیر کل سامان مالکیت فکر 
در ردهبندی نشاندهنده مسیر استراتژیک تعیین شده توسط مقامات عالی
این کشور برای توسعه ظرفیتهای نوآورانه در این کشور و حرکت به سمت
تغییرات بنیــادی در بخشهای اقتصادی و صنایع دانشبنیانتر برای حفظ
مزیتهای رقابتی است.
ایران پس از هند به عنوان دومین اقتصاد نوآور منطقه آســیایجنوبی و
توپنجمین اقتصاد نوآور جهان معرفی شده است که در مقایسه
مرکزی و شص 
با سال گذشته حاکی از صعود  ۱۰پلهای کشورمان است .پس از هند و ایران،
قزاقستان سومین اقتصاد نوآور این منطقه است.

در آمریکایجنوبی و مرکزی ،شیلی ،کاستاریکا و مکزیک صاحب نوآورترین
اقتصادها هســتند و در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه ،امارات و قبرس در
ردههای اول قرار دارند .در شرق آسیا نیز سنگاپور ،کرهجنوبی و ژاپن ردههای
اول تا سوم را در اختیار دارند.
این هشتمین سال متوالی است که سوییس به عنوان نوآورترین اقتصاد
جهان معرفی میشــود .این کشــور در رده اول یا دوم شــاخصهای این
ردهبندی چون شاخصهای مرتبط با «ای پی» ،تولیدات با تکنولوژی باال
و متوسط ،مخارج تحقیق و توسعه و کیفیت دانشگاههای داخلی قرار دارد.
به گفته این ســازمان ،ایران توانسته است در شاخصهای رشد بهرهوری
و فارغالتحصیالن علمی و مهندســی رتبه مطلوبی را کسب کند و مزیت
رقابتی در زمینههای ســرمایهگذاری ،انتشــارات علمی و فنی و تولیدات
فنی داشته باشد.

صرافیها هم به دایره خرید و فروش ارز با نرخ توافقی پیوستند

چرخش نرخ دالر

گروه اقتصادی -با گذشت بیشتر از یک
هفته از خبر آغــاز به کار بازار ثانویه برای
تامین ارز موردنیاز گروههای سوم کاالیی،
این بازار رسما وارد فاز اجرایی شد .با شروع
به کار این بازار اما همه اذهان به سمت این
موضوع متمایل شــده که قرار است از این
پس سازوکار جدید ارزی بر اساس چه نرخی
فعالیتهای بازار را به پیش براند؟
اما با گذشــت ســه روز از آغاز به کار
ایــن بازار ارزی ،نرخ ارز در بازار آزاد با این
سیاســت جدید همگام شــده و خبرها از
کاهشــی شدن نرخ ارز در بازارهای قاچاق
حکایت دارد .بر این اساس ارزی که تا پیش
از این با نرخهای باالتر از  8هزار تومان در
بازار دست به دست میشد ،امروز در کانال
هفت هزار تومانی جا خوش کرده است و با
قیمتهــای هفت هزار و  700تومان مورد
داد و ستد قرار میگیرد .در این بین هجوم
مردم برای فروش ارزهایی که سرمایه بزرگ
آنها در روزهای پرآشوب ازری شده بود ،در
حال حاضر خریداری در بازار ندارد و بازار
دالالن ارزی بــه صــورت دورهای با رکود
مواجه شده است.
بازار طال نیز تحت تاثیر مستقیم کاهشی
شــدن نرخ ارز در بازار غیررســمی روند
کاهشــی خود را در پیش گرفته است .بر
همین اساس سکه امامی با نرخهای کمتر
از دو میلیــون و  800هزار تومان در بازار
خرید و فروش میشود.
 توافقات ارزی بازار
اما گوشــه و کنارها از بازار ثانویه ارزی
حکایت از آن دارد که فعالیت رســمی این
بازار به دو طریق قابل انجام است .در روش
اول کــه خرید و فروش ارز و امتیاز واردات
به صورت توافقی است صادرکننده به صورت

توافقی ،ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده
از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده
واگذار میکند و واردکننده کاالهای اولویت
ســوم پس از طی مراحل ثبت ســفارش،
تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کاال
به گمرک ،نسبت به واردات اقدام میکند.
ایــن روش از روز چهارشــنبه  ۱۳تیرماه
اجرایی شده است.
در روش دوم کــه خرید و فروش ارز و
امتیاز واردات در سامانه نیماست صادرکننده
بــه عرضه ارز حاصل از صــادرات خود در
سامانه نیما اقدام میکند و در طرف مقابل،
صراف با توجه به درخواستهای خرید ارز
موجود بابت واردات ثبتســفارش شده با
اولویت سوم ،به خرید ارز با نرخ اعالمشده
اقدام میکند.
پس از خرید و تســویه با صادرکننده،
صراف باید به فروش ارز خریداری شده به
متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات
ثبت سفارش شده اولویت سوم اقدام کند.
این امکان نیز از دیروز در سامانه نیما فراهم
شده است.
بر همین اساس سازمان توسعه تجارت
نیــز در اطالعیهای از مهیا شــدن امکان
خرید و فروش ارز به نرخ توافقی از طریق
صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی در
سامانه جامع تجارت از دیروز خبر داد .برای
بهرهمندی از این امکان ،واردکنندگان الزم
است تمامی مراحلی را که برای دریافت ارز
در سامانه نیما ثبت سفارش میکردند این
بار با نرخهای توافقی ثبت ســفارش کنند
تا در کنــار آن بتوانند اقــدام به دریافت
ارزهــای موردنیــاز خود کننــد .به بیانی
درخواســت واردکنندگان از طریق سامانه
نیما برای صرافیهای مجاز ارسال میشود

و آنها میتوانند پیشنهادهای خود را روی
درخواست ثبت کنند ،سپس واردکننده با
انتخاب یکی از پیشنهادها فرآیند خرید ارز
را طی میکند .بنابراین تنها موضوعی که
تفاوت ایجاد میکند توافقی بودن نرخ ارز
اســت .در این بین اما عدهای از صرافیها
معتقدند وقت آن رســیده که دولت اجازه
معامالت اسکناسی ارز را هم در صرافیها
بدهد تا بازار بتواند با شفافیت بیشتری در
روند این سیاست ارزی همراه شود.
 ادامــه کاهش قیمتهــا در بازار
غیررسمی
این اقدام اما آنطور که به نظر میرسد
در آغاز امر توانســته بازار غیررسمی ارز را

 مقامات تا به امروز از اعالم نرخ
مشــخصی در بازار امتناع و هربار
اذعــان میکنند که نرخ مشــخصی
وجود ندارد و دو طرف بر اســاس
توافقــات ارزی اقــدام به معامله
د اما آنچه مشــخص است،
میکنن 
این است که این نرخهای توافقی
دالر رقمی کمتر از هفت هزار تومان
نخواهد داشت

با خود همراه کند و نرخهای باالی ارزهای
قاچاق را کاهشی کند اما سوال اینجاست
که آیا چنین ســازوکاری قادر خواهد بود
در بلندمدت نیز روند خود را در بازار ادامه
دهد؟ چه آنکه بازار تاکنون روی خوشی به
سیاستهای دولت نشان نداده است و هر بار
سیاستهایی که برای تنظیم بازار ارز اعمال
شد ،شرایط را بدتر از قبل کرد.

از ســویی آنطور که به نظر میرســد
نرخهــای توافقی که مســووالن از اجرای
سازوکار این بازار ارزی بر اساس آن سخن
میرانند به نرخهای بازار غیررســمی دالر
نزدیک اســت و بر همین اســاس توافق
بر ســر این نرخهــا در کوتاهمدت خواهد
توانست مقداری از نوسانات بازار غیررسمی
را کم کند.
امــا موضوع درخور توجــه در این بین
این اســت که این سیاست برای تامین ارز
آن گروه از متقاضیان ارز که دستشان از
دالرهــای  4200تومانی دولت کوتاه ماند
وارد مدار اجرایی شــده است .با این حال
هنوز هم میمانند گروههایی که همچنان
بــرای دریافت ارز مورد نیــاز خود در بازار
دست و پا میزنند و نهتنها دالرهای دولتی
که حتی دالرهای بازار غیررســمی ارز نیز
چنان که باید و شاید تقاضای ارزی آنها را
تامین نمیکند.
 عدم شفافیتهای ارزی بازار
بنابراین با چنین ســازوکاری که برای
هر گروه کاالیی دست به طبقهبندیهای
مختلف میزنند غیر از آشفتگی در فضای
ارزی چه نتیجهای خواهد داشت؟ به بیانی
آنقدر سازوکار اجرایی این بازار پیچیده شده
که دیگر فضایی برای شفافیت ارزی در بازار
باقی نمیماند و نمیتوان حتی برای نرخهای
واقعی ارز در بازار تعیین تکلیف کرد.
این عدم شفافیت اما از سازوکاری نشات
میگیرد که در اجرای این سیاست ارزی به
چشم میخورد .به بیانی قرار بود بازار ثانویه
ارزی از طریق بورس وارد مدار اجرایی شود
اما اتفاقی که افتاد این بود که این ارزها راه
خود را از بازار بورس جدا کردند و سازوکار
اجرایی آن از بازار بورس کشــور جدا شد.

در این شرایط دیگر نمیتوان انتظار داشت
که بازار نرخهای مشخص معامالتیاش را
در بازار اعالم کند و توافقات ارزی در پشت
پرده و درهالــهای از ابهام روند خود را به
پیش میراند .به عبارتی مقامات تا به امروز
از اعالم نرخ مشــخصی در بازار امتناع و
هربــار اذعان میکنند که نرخ مشــخصی
وجود ندارد و دو طرف بر اســاس توافقات
ارزی اقــدام به معاملــه میکنن د اما آنچه
مشــخص است ،این است که این نرخهای
توافقی دالر رقمی کمتر از هفت هزار تومان
نخواهد داشت.
 صدای پای تورم
امــا نکتهای که نباید از آن غافل شــد
این است که همین عدم شفافیت در اعالم
نرخهای توافقی بین دو طرف واردکننده و
صادرکننــده تاثیرات بیرونیاش را بر روند
قیمــت کاالهای اساســی داخلی خواهد
گذاشت .بر این اساس آهنگ رشد قیمتها
با این ســازوکار شدت بیشتری میگیرد و
تورمی که در روزهای پرآشــوب بازار ارزی
بیم آن میرفت با چنین سازوکاری شدت
میگیرد.
داستان رانتهای بزرگ ارزی با دالرهای
 4200تومانی را اگر به یاد بیاوریم به روشنی
پی به این موضوع خواهیم برد که نرخهای
جدیدی که قرار است بر اساس آن دو طرف
دســت به معامله بزنند چه بر ســر قیمت
کاالهای مصرفی خواهد آورد .به بیانی دیروز
که واردکننده بخشی از مواد اولیه و کاالهای
موردنیاز داخلی را با دالر  4200تومانی وارد
میکرد ،امروز باید همان کاال را با دالرهای
هفت هزار و هشــت هزار تومانی وارد کند.
در چنین شرایطی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
غیــر از آنکه کاالی موردنیاز مصرفکننده
با قیمتهای چندبرابری عرضه میشود و
قدرت خرید مردم را تا چند درصد کاهش
خواهد داد.
به عبارتی تورمی که از ماهها پیش خبر
آمدنش را در کنار سیاســتهای نامتوازن
ارزی داده بودنــد در حال جا خوش کردن
در فضای اقتصادی کشور است و این بار باید
منتظر آمارهایی از باالرفتن دوباره قیمتها
در بازار باشیم.
با این اوصاف هرچند نباید از نقش مثبت
این بازار به صورت مقطعی و کوتاهمدت در
بازار غافل شــویم و از کوتاه شــدن دست
دولــت در سیاســت جدیــد ارزی اظهار
خرسندی کنیم ،با این حال به دلیل نقش
تورمی که این سیاســت با خود به همراه
دارد ،دولــت باید از مدتهــا قبل فضای
اقتصادی کشــور را برای روبهرو شــدن با
چنین ســازوکاری آماده و ندای باال رفتن
قیمتها در بازار را به مصرفکنندگان خرد
و کالن بازار اعــام میکرد .با این حال با
چنین سیاســتی که بازار اقتصادیمان را
نشانه میگیرد ،باید منتظر روبهرو شدن بازار
داخلی با این سازوکار جدید ارزی باشیم و
صدای قدمهای بلند رشد قیمتها در بازار
نزدیکتر خواهد شد.

گزارش 2

طرحی  ۷مادهای بــه صورت یکفوریتی در مجلس
اعالم وصول شــد که به دنبال ارائه راهکار جدید مقابله
با تحریمهای آمریکا و همچنین انعقاد پیمانهای پولی
با  ۲۴کشور است.
چنــد روز پیش ولیاهلل ســیف ،رییــس کل بانک
مرکزی از پیگیریها برای اجرایی شــدن پیمانهای
پولی با کشورهای عراق ،روسیه و جمهوری آذربایجان
ی گفت:
خبر داد .سیف درباره وضعیت پیمانهای پول 
بــه ظرفیتهای پیمانهای پولی دو و چندجانبه آگاه
هستیم و در این رابطه با برخی از کشورها پیمانهایی
منعقد شده است.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد :مدلی که در
خصوص پیمانهای پولی در دنیا اجرا میشود فضایی در
خصوص کل عملیات تجاری ایجاد نمیکند؛ بنابراین انجام
این مهم تمامی مشــکالت را حل نمیکند.وی افزود :از
موضوع انعقاد پیمانهای پولی غفلت نشده و حتی نوع نگاه
کشورهای مختلف به این موضوع رصد شده است .رییس
کل بانک مرکزی یادآور شد :پیمان پولی دوجانبه ایران و
ترکیه عملیاتی شده و در این رابطه به چند السی نیز عمل
شده و در آینده موضوع انعقاد پیمانهای پولی با کشورهای
عراق ،روسیه و آذربایجان پیگیری میشود.

  افزایش هزینههای اســتفاده از نظام پرداخت
بینالمللی


بــه گزارش ایبنا ،در روزهای گذشــته الیحهای در

جزییات طرح پیمان پولی با  ۲۴کشور

 2ابزار فشار بر اقتصاد ایران

مجلس به صورت یکفوریتی دریافت شــده که در آن
بر راهاندازی و اســتفاده از پیامرسانهای مالی و انعقاد
پیمانهای پولــی دو و چندجانبه در تجارت خارجی
تاکید شــده است .در بخشــی از این طرح نمایندگان
آمده اســت :اعمال تحریمها توسط آمریکا و افزایش
هزینههای اســتفاده از نظــام پرداخت بینالمللی که
تحت اختیار و نظارت آمریکا و ســایر کشورهای غربی
است ،موجب خروج مبادالت تجاری بینالمللی ایران
از قالبهای رســمی بانکی شــده و سبب شد که این
مبادالت با روشهایی از قبیل صرافیها یا شــبکههای
پیچیده ارزی سایر کشورها انجام شود.
غیررسمی شدن مبادالت بینالمللی امکان استفاده
از روشهای پرداختی رایج و کمهزینهای مانند گشایش
اعتبار اسنادی که از روشهای رسمی بانکی انجام میشود
را ناممکن ساخته است .بنابراین نتیجه این پیچیدگیها
افزایش هزینهها و دشواری تجارت بینالمللی برای بازرگانان
ایرانی است.
در شرایط فعلی که بانکهای بزرگ جهان حاضر به نقل
و انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران نیستند و
عمدتا از جریمهها و تحریمهای آمریکا واهمه دارند ،هیچ
نشانهای از بهبود روابط بانکی ایران با خارج از کشور دیده

نمیشود و تا هنگامی که ایران نیازمند نظام مالی آمریکا
ماند بلکه
و اروپا باقی بماند ،نه تنها فشارها باقی خواهند 
افزایش نیز خواهند یافت .این در حالی است که تاکنون
ایران طرحی عملیاتی و جدی در راســتای بیاثر کردن
تحریمهای مالی آمریکا تدارک ندیده است.
نگاه دقیق به ســاختار و شیوه اعمال تحریمها نشان
میدهد که به طــور کلی دو عنصر کلیدی عامل اصلی
فشارها بر اقتصاد ایران بوده و در تحریمهای جدید نیز بر
آن دو تاکید شــده است .این دو عنصر عبارتند از تسویه
معامالت با استفاده از دالر و پیامرسانهای مالی از طریق
سوئیفت.
برای حل دو مشکل فوق دو راهکار پیمانهای پولی
دو و چندجانبه و سیســتم پیامرسان موازی سوئیفت
وجود دارد .پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی
برای انجام مبادالت تجاری بینالمللی است که در آن به
جای استفاده از دالر یا سایر ارزهای واسط در پرداختها
و دریافتها ،از ارزهای ملی دو کشور استفاده میشود .با
لوانتقاالت
این روش امکان ایجاد محدودیت در مسیر نق 
بانکی ایران از بین میرود و ریسک و هزینههای تجارت
نیز کاهش مییابد.
عالوه بر این الزم اســت فرآیند پیامرسانی مبادالت

خارجی ایران نیز از وابستگی صرف به سیستم پیامرسانی
مالی بینالمللی سوئیفت خارج شود تا عالوه بر از بین رفتن
امکان نظارت آمریکا ،شرایط برای کاهش هزینهها و افزایش
سرعت مبادالت خارجی ایران فراهم شود.

  پیشنهاد امضای پیمان پولی

از طرفی در حال حاضر با ظهور فناوریهای جدید مالی
این امکان وجود دارد که بانک مرکزی ایران ارز دیجیتالی
ملی مخصوص خود را منتشر کند تا بدین ترتیب ابزارهای
پرداختی کشور متنوع و مبادالت تسهیل شود و به دنبال
آن وابستگی به نظامهای مالی کنونی کاهش یابد .این طرح
شامل  ۷ماده است.
در ماده  ۳این طرح آمده اســت :بانک مرکزی موظف
است پیمانهای پولی دو و چندجانبه به منظور استفاده از
ارزهای ملی در دریافتها و پرداختهای تجاری و اقتصادی
را با حداقل  ۲۴کشور چین ،روسیه ،هند ،ترکیه ،پاکستان،
برزیل ،عراق ،ژاپن ،کرهجنوبی ،آذربایجان ،افغانســتان،
ترکمنستان،ارمنستان ،قطر ،عمان ،قزاقستان ،سنگاپور،
تایلند ،اندونزی ،بالروس ،سریالنکا ،لبنان ،سوریه و مالزی
منعقد و اجرایی کند.
همچنین در ماده  ۴این طرح نیز آمده اســت :بانک
مرکزی موظف است زمینه اتصال کارتهای بانکی ایران
به نظامهای پرداخت بانکی کشورهای فوق و سایر کشورها
را جهت اســتفاده از ارزهای ملی در داخل این کشورها و
ایران به صورت متقابل فراهم کند.

خبر

ضرایب جدید مالیات بر ارزش افزوده فروشندگان
خودرو و بنکداران

بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی ،ضرایب جدید تعیین ماخذ شمول
مالیات بر ارزش افزوده برخی فعالیتها از جمله بنکداری ،فروشندگان آهن
و نمایشگاههای خودرو مشخص شد.
معاونت مالیات بر ارزش افزوده ســازمان مالیاتی در بخشنامهای نحوه
اجرای بند و تبصره  6قانون بودجه سال  97در مورد تعیین ضریب ارزش
افزوده مالیاتی برای برخی فعالیتها را مشخص کرد.
به موجب قانون بودجه ،سازمان مالیاتی میتواند مالیات بر ارزش افزوده
گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب
کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند.
در ادامه بخشنامه ســازمان مالیاتی ضرایب جدید ارزش افزوده برای
برخی فعالیتها قابل مشاهده است .ضریب مزبور صرفا برای تعیین ماخذ
مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای
زنجیره مشمولیت است.
از بانک

مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرد

تدابیر ویژه برای ساماندهی بازار مسکن

مدیرعامل بانک مسکن از پیشبینی تدابیر ویژه برای متناسبسازی دو
بخش عرضه و تقاضای بازار مسکن خبر داد.
ابوالقاسم رحیمیانارکی با اشاره به ناهماهنگی موجود میان بخش عرضه
و نیاز تقاضای موجود در بازار مسکن به پایگاه خبری بانک مسکن -هیبنا،
گفت :نتیجه بررسیهای انجام شده از وضعیت کنونی بازار مسکن و همچنین
مباحث مطرح شده با بخش خصوصی فعال در بخش مسکن و ساختمان
نشان میدهد در حال حاضر بخش زیادی از واحدهای مسکونی عرضه شده
در بازار با نیاز متقاضیان هماهنگی ندار د به این معنا که با وجود آنکه نیاز
متقاضیان خرید مسکن متناسب با الگوی مصرف ،واحدهای کوچکمتراژ و
میانمتراژ (کمتر از  ۱۰۰متر مربع) است اما در حال حاضر بخش زیادی از
توسازها ،به احداث
سازندگان به دلیل برخی اشکاالت موجود در روند ساخ 
واحدهای بزرگمتراژ (مساحتهای سه رقمی) تمایل بیشتری دارند .این
در حالی است که چنین واحدهایی اساسا با نیاز و قدرت خرید متقاضیان
هماهنگی ندارد.وی ادامه داد :ناهماهنگی موجود میان بخش عرضه و تقاضا
سبب میشود تعداد محدود واحدهای مسکونی متناسب با نیاز بازار با افزایش
قیمت مواجه شوند و این موضوع منجر به بروز نابسامانی در بازار مسکن
خواهد شد.مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به راهکار رفع این چالش موجود
در بازار مسکن اظهار داشت :راهکار رفع این چالش آن است که مسیری
برای مالقات خریدار و فروشنده ایجاد شود تا از این طریق سازندگان یا همان
توساز اقدام کنند .ایجاد
بخش عرضه متناسب با نیاز موجود در بازار به ساخ 
این مسیر سبب میشود تا سازندگان این اطمینان را داشته باشند که پس از
تکمیل پروسه ساخت ،واحدهای مسکونی حتما به فروش خواهد رسید.

برندگان «وینکارت» بانک سامان

دور بیستوچهارم از سری سوم قرعهکشی «وینکارت» بانک سامان با
حضور مدیران ارشد بانک و برنده ممتاز دوره پیشین برگزار شد.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابط عمومی بانک سامان ،در این
قرعهکشی که تنها قرعهکشی ماهانه نظام بانکی است ،برندگان  ۲۵۱جایزه
به ارزش  ۵میلیارد ریال شامل یک جایزه  ۵۰۰میلیون ریالی ۵۰ ،جایزه ۵۰
میلیون ریالی و  ۲۰۰جایزه  ۱۰میلیون ریالی مشخص شدند.
براساس این قرعهکشی ،علیرضا حاجیوندی ،مشتری شعبه معالیآباد
شــیراز برنده جایــزه ممتاز  ۵۰۰میلیون ریالی بیســتوچهارمین دوره
«وینکارت» شد.
ت هدف از ارائه «وینکارت» ترویج استفاده از
این گزارش حاکی اســ 
ابزارهای الکترونیکی بهجای پول نقد اســت و در تداوم این هدف ،کسب
امتیاز با تراکنشهای مختلفی همچون انجام خریدهای روزانه با وینکارت،
خرید شــارژ ،پرداخت قبض ،انتقال وجه داخلی یا از طریق ســاتنا و پایا
صورت میگیرد.
در پایان این مراسم ،جایزه  ۵۰۰میلیون ریالی خدیجه دوستصمغی
برنده دوره پیشین توسط مدیرعامل بانک سامان اهدا شد.
رییس خانه اقتصاد ایران مطرح کرد؛

کارنامه قبولی بانک توسعه صادرات ایران

رییــس خانه اقتصاد ایران اظهار کرد :بانک توســعه صادرات ایران
توانســته جایگاه خوبی را در میان بانکهای توسعهای و حمایتی پیدا
کنــد و به لحاظ عملکرد ،کارنامه قابل قبولی را در ســالهای اخیر از
خود ارائه داده است.
بــه گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک توســعه
صادرات ،ابراهیم جمیلی اظهار کرد :بانک توســعه صادرات ایران یکی
از بانکهای تخصصی کشور بوده است که توانسته جایگاه خوبی را در
میان بانکهای توسعهای و حمایتی پیدا کند و به لحاظ عملکرد ،کارنامه
قابل قبولی را در سالهای اخیر از خود ارائه داده است.
وی افزود :عملکرد تخصصی این بانک در حمایت از صادرکنندگان
و تولیدکنندگان صادراتمحور خوب ارزیابی میشود و البته نمیتوان
مدعی شــد که این سطح از خدمات کافی و کامل بوده اما در شرایط
سختی که کشور در دهه اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده است ،بانک
توسعه صادرات ایران توانسته ادبیاتی مبتنی بر ادبیات حمایت از تولید
و صادرات ،با کمترین خطا و اشکال تعریف و بر مبنای آن در حد توان
خود به این حوزه کمک کند.
ت گفت:
جمیلی با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه صادرا 
این بانک نیازمند این است که به معنی واقعی اگزیم بانک بودن ،نزدیک
و به شــکلی واقعی به اهرم کمک به توسعه صادرات مبدل شود؛ برای
ایفای چنین نقشی ،حجم فعلی سرمایه این بانک متناسب با مختصات
صادرات کشور نیست و باید با افزایش سرمایه ،حضور قدرتمندانهتری
در حوزه اقتصاد کشور داشته باشد.
قیمت سکه و طال ( فروش به تومان )

طرح جدید

2690000

ربع بهار آزادی

740000

طرح قدیم

2620000

سکه یک گرمی

420000

نیم بهار آزادی

1330000

هر گرم طالی  18عیار

226777

نرخ ارز ( فروش به تومان )

دالر آمریکا

7900

پوند انگلستان

10070

یورو

8916

درهم امارات

2066

