
بانكاخبار
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

آغاز روند کاهش نرخ ارز در کشور

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران:

دولت تا پایان فروردین 98 حداقل 25 میلیارد دالر ارز دولتی نیاز دارد

همتی با بیان اینکه روند کاهش نرخ ارز آغاز 
به  ارز  ورود  برای  ها  صرافی  به  گفت:  است،  شده 
اسکناس  توانند  آنها می  و  داده شده  کشور مجوز 

به کشور وارد کنند.
کمیسیون  میهمان  که  همتی  عبدالناصر 
این  از  پس  بود  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
جلسه به خبرنگارما گفت: در این نشست مباحث 
مهمی درخصوص سیاست های پولی و ارزی کشور 
این  در  توضیحاتی  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد 
خصوص به نمایندگان عضو کمیسیون ارائه شد و با 
توجه به تعامل خوبی که بین مجلس و دولت وجود 

دارد، از شرایط فعلی اقتصادی عبور خواهیم کرد.
از  گزارشی  ارائه  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
در  افزود:  گذشته  های  ماه  در  ارز  تخصیص  نحوه 
حال حاضر روند تامین کاالهای اساسی در کشور 
 1.1 حدود  گذشته  ماه  یک  ظرف  و  است  خوب 
تامین  برای  تومان  نرخ 4200  با  ارز  دالر  میلیارد 
نیز  ثانویه  بازار  در  و  شده  ارائه  اساسی  کاالهای 
ازجانب  ثانویه  بازار  نرخ  با  ارز  دالر  میلیارد   1.3
به  حدوداً  که  شده  عرضه  غیرنفتی  صادرکنندگان 
تومان  یورو حدود 9 هزار  قیمت هر  طور متوسط 
بوده و ارزهای مذکور در اختیار واردکنندگان قرار 

گرفته است.
کاالهای  برای  ارز  اختصاص  به  اشاره  با  وی 
اساسی ضروری و مواد اولیه از ادامه روند اختصاص 

ارز برای کاالهای مورد نیاز کشور خبرداد. 
با اشاره به سوء برداشتی که  همتی در ادامه 
بود  ها شده  رسانه  در  او  هفته گذشته  از سخنان 
گفت : هفته گذشته نکته ای به نقل از بنده بیان 
مرکزی  بانک  ارزی  »ذخایر  اینکه  بر  مبنی  شد 
ناموس بانک مرکزی است« که باید در این رابطه 

توضیح بدهم که بانک مرکزی به هیچ وجه مجاز 
به تضعیف ذخایر ارزی نیست و حتی در یک ماه 
گذشته ذخایر ارزی تقویت شده و ارز برای نیازهای 
اما من نگفته ام که  اساسی را تامین خواهد کرد، 
ارزی  منابع  یا  مرکزی  بانک  جاری  منابع  سایر  از 
اختیار  در  غیرنفتی که  و  نفتی  از صادرات  حاصل 
کرد  نخواهم  استفاده  گیرد،  می  قرار  نیما  سامانه 
به کار  بازار  برای مدیریت  بانک مرکزی  ازجانب  و 
گرفته می شود، بنابراین برداشت ناقصی از صحبت 
های من شده و تفسیرهای متفاوتی نیز در رسانه 
ها آمده است، اما مردم بدانند که بانک مرکزی در 
بازار ارز دخالت کرده و روند کاهنده نرخ ارز در بازار 

شروع شده است.
در  ریسک  بحث  به  مردم  اینکه  بیان  با  وی 
تامین  کرد:  تصریح  کنند،  توجه  اقتصای  مباحث 

و  ها  بانک  از طریق  بازار  در  واقعی مردم  نیازهای 
صرافی ها از وظایف بانک مرکزی است و به صرافی 
ها برای ورود ارز به کشور مجوز داده شده و آنها 
می توانند اسکناس به کشور وارد کنند و بخشی از 
به  توانند  را می  نیما  ارز صادرکنندگان در سامانه 
صورت اسکناس و تحت نظارت بانک مرکزی وارد 

بازار کنند.
همتی با بیان اینکه با حمایت و کمک مردم 
گفت:  کرد،  خواهیم  ایستادگی  دشمن  مقابل  در 
مقام معظم رهبری نیز فرمودند که در حال حاضر 
دشمن عالوه بر جنگ اقتصادی، روی جنگ روانی 
و تبلیغاتی نیز کار می کند تا به مردم فشار بیاورد، 
اما مردم کشور پیروز هستند و بانک مرکزی شرایط 

را برای ساماندهی کارها پیگیری می کند.
هم  ها  پتروشیمی  ارز  عرضه  درخصوص  وی 

گفت:  میزان صادرات پتروشیمی ها، شرکت های 
است،  و معدنی در سال گذشته مشخص  فوالدی 
بنابراین آنها موظفند که منابع ارزی خود را به بازار 
عرضه کنند و حتی رئیس جمهور تاکید کرد که در 
صورت عدم انجام این مهم برخورد می شود و دولت 
بقیه صادرکنندگان  آید،  نمی  این زمینه کوتاه  در 
روز  بیاورند؛  بازار  به  را  خود  ارزهای  نیز  تی  غیرنف
گذشته بخشنامه ای به گمرک ارائه شده که پیمان 
سپاری ارزی ضرورت دارد و باید تعهد شود که طی 
دو ماه ارزها ارائه شود، در حال حاضر نیز قیمت ارز 

برای صادرکنندگان مناسب است.
پرسش  به  درپاسخ  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما درباره پیمان های 
های  پیمان  درخصوص   : گفت  هم  ارزی  به  دوجان
در  شد،زیرا  گفته  دریادداشتی  بنده  نظرات  ارزی 
حضور روسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه بحث 
های حاشیه ای مفصلی انجام شد و توافقات خوبی 
برای صادرات نفت و گاز و خرید کاالهای اساسی و 
مبادله و همچنین حل مشکالت بانکی انجام شده و 
در این راستا تصمیمات خوبی اتخاذ شده و فکر می 
کنم این مبادالت بدون نیاز به دالر قابل انجام باشد 
و امیدوارم در مذاکرات با روسای بانک های مرکزی 
ترکیه و روسیه توافقات در زمینه پیمان های پولی 

عملیاتی شود.
درصورت  که  سئوال  این  به  پاسخ  در  همتی 
عملیاتی شدن پیمان های دوجانبه ارزی ، سازو کار 
معامالت چگونه خواهد بود گفت : معامالت با پول 
های ملی کشورها براساس توافق و نرخ واحد انجام 
پذیر است و حتی فکر کنم رئیس جمهور روسیه 
گفت که بزرگترین اشتباه آمریکا این بود که کمک 
کرد که دالر از صحنه مبادالت جهانی حذف شود.

تجارت  تسهیل  کمیسیون  رئیس 
درباره  تهران  اتاق  صادرات  توسعه  و 
کاالهای  به  تخصیص یافته  دولتی  ارز 
فروردین  پایان  تا  دولت  گفت:  اساسی 
ارز دولتی  98 حداقل 25 میلیارد دالر 
الزم دارد که برای تامین آن می بایست 

100 هزار میلیارد تومان یارانه دهد.
در  اقدس  ارض  بهرامی  محسن 
ایلنا، اظهار داشت: براساس  با  گفت وگو 
تصمیم دولت قرار شده 25 قلم کاالی 
اساسی در مرحله اول و 75 قلم کاالی 
ارز  دریافت  مشمول  )اخیرا(  اساسی 

دولتی چهار هزار و 200 تومانی شوند.
برای  افزود:  رقابت  شورای  عضو 
پایان  تا  اساسی،  کاالی  قلم   100 این 
دالر  میلیارد   25 حداقل   98 فروردین 
نظر  در  با  که  داریم  الزم  دولتی  ارز 
هزار   8 که  آن  مصلحتی  قیمت  گرفتن 
تومان است، برای هر دالر می بایست 4 
هزار تومان و درمجموع باید 100 هزار 

میلیارد تومان یارانه بدهیم.
معتقدند  بسیاری  داد:  ادامه  وی 
و  نیست  درست  دولتی  ارز  تویع  روش 
تا رسیدن کاالها به دست مصرف کننده 

و  بازرسی  کنترل،  مستلزم  که  نهایی 
گوناگون  اجرایی  و  نظارتی  اقدامات 
گزاف  هزینه ای  متحمل  دولت  است، 
نخواهیم  موفق  هم  درنهایت  می شود. 
ارزان به  با قیمت  را  شد کاالی اساسی 

دست مصرف کننده نهایی برسانیم.
وجود  با  اینکه  بر  تاکید  با  بهرامی 
سیاستگذاری ها  و  تالش ها  تمامی 
به  مناسب  قیمت  به  ارز  بازهم 
نمی رسد،  نهایی  مصرف کننده  دست 
ما  مثال  عنوان  به  کرد:  خاطرنشان 
ارز  طیور(  و  دام  )خوراک  کنجاله  به 
دولتی تخصیص می دهیم تا دام و طیور 
خوراک ارزان بخورند و در نهایت گوشت 
قرمز قیمتی ارزان پیدا کند اما درنهایت 
قیمت گوشت در بازار افزایش می یابد و 
یارانه آنگونه که باید و شاید مفید واقع 
نمی شود. وانگهی اگر موفق شویم قیمت 
این  داریم،  نگاه  پایین  را  قرمز  گوشت 

نوع توزیع یارانه درست نیست.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و 
توسعه صادرات اتاق تهران اضافه کرد: با 
اختصاص ارز دولتی به کاالهای اساسی، 
یارانه  بیشتر  بخورد،  بیشتر  که  هرکس 

مثال  عنوان  به  است.  کرده  دریافت 
 10 ماهانه  و  است  متمول  که  کسی 
از  بیشتر  می کند،  مصرف  گوشت  کیلو 
کسی که از نظر مالی توانمند نیست و 
می کند،  مصرف  گوشت  کیلو   3 ماهانه 
از یارانه برخوردار می شود. بنابراین این 
و کسانی  است  غلط  یارانه  توزیع  شیوه 
بیشترین  که  می برند  را  بهره  بیشترین 
یارانه  در  مساله  این  دارند.  را  مصرف 
بنزین هم صادق است. کسی که دارای 
4 ماشین است، بیشتر از کسی مصرف 

می کند که اصال ماشین ندارد.
با  اقدس  ارض  بهرامی  محسن 
برای  هدف  جامعه  اینکه  به  اشاره 
باشد،  اول  دهک   5 باید  یارانه  توزیع 
پوشش  تحت  که  افرادی  کرد:  تاکید 
یا  دارند  قرار  امداد  کمیته  و  بهزیستی 
افراد بی سرپرست و زیر خط فقر باید به 
روش پرداخت نقدی یا یارانه کاال مورد 
حمایت دولت قرار گیرند. در این صورت 
تومانی  میلیارد  هزار   100 در  شاید 
تومان  میلیارد  هزار  تا 40  شد،  یاد  که 

صرفه جویی شود.
بخواهیم  اگر  البته  یادآور شد:  وی 

پرداخت  نقدی  یارانه  اول  دهک   5 به 
باشد؛  تورم زا  صورت  به  نباید  کنیم، 
باید به صورت هدفمند و  این کار  بلکه 
در قالب کارت خرید یا بن خرید انجام 
همه  رابطه  این  در  خوشبختانه  گیرد. 
زیرساخت ها آماده است و همه 5 دهک 

با اطالعات گسترده احصا شده اند.
به  پاسخ  در  رقابت  شورای  عضو 
قشر  شرایطی  چنین  در  که  سوال  این 

کنار  گرانی ها  با  چگونه  باید  متوسط 
متوسط  قشر  از  نیمی  گفت:  بیایند، 
نیازمند حمایت هستند و نیم دیگر در 
شرایط فعلی آسیبی نمی بینند. بسیاری 
آن  جزو   ... و  مهندسان  پزشکان،  از 
نیمه نیازمند نیستند. آن بخش از قشر 
اقتصادی کنونی  متوسط که در شرایط 
تحت  باید  هم  شده اند  آسیب  دچار 

حمایت قرار گیرند.

معاون اقتصادی سازمان اقتصاد و دارایی تهران : 
الزام ارائه بسته های تشویقی برای 

سرمایه گذاران
برای  تشویقی  های  بسته  گفت:  بهروزی 
تقویت  گذشته  به  نسبت  باید  گذاران  سرمایه 
شود چراکه این موضوع در افزایش صادرات امری 
الزامیست. بهروزی معاون اقتصادی سازمان اقتصاد 
این دوره  برگزاری  تهران درمورد  استان  و دارایی 
از نمایشگاه بین المللی ایران اکسپو و الزام تقویت 
بسته های سرمایه گذاری در این رابطه، اظهار کرد: 
مشارکت استان تهران در اقتصاد کل کشور و جذب 
سرمایه گذار به ویژه سرمایه گذاران خارجی قابل 
توجه است. این در حالی است که در سال گذشته 
هم این استان توانست رتبه نخست جذب سرمایه 
البته  گذار را ازآن خود کند. بهروزی اضافه کرد: 
باید اقداماتی برای تشویق سرمایه گذار و جذب آنها 
انجام شود که در این باره آغاز به ارائه بسته های 
سرمایه گذاری کرده ایم.معاون اقتصادی سازمان 
اقتصاد و دارایی استان تهران ادامه داد: ضمن ارائه 
برای  برنامه ریزی هایی  باید  بسته های تشویقی 
اجرا و اتمام هرچه سریع تر پروژه ها داشته باشیم.
وی معتقد است: اکنون باید تمرکز خود را برای 
پیش بردن اعمالی که پیش از سرمایه گذاری و 
اقداماتی که حین آن الزامیست بگذاریم و در واقع 
با حفظ بیشترین سود و دستاورد، به بهترین حالت 
ممکن دو فاکتور مذکور بدون اتالف زمان و انرژی 
دست یابیم. بهروزی معتقد است: اکنون پروژه های 
ظرفیت  اما  دارد  وجود  تهران  استان  در  بسیاری 
پایخت بیش از موارد موجود است که با تدبیر و 
نیاز سنجی صحیح می توان پروژه های کاربردی 
اقتصادی  معاون  کرد.  تعریف  آن  برای  دیگری 
سازمان اقتصاد و دارایی استان تهران تصریح کرد: 
برنامه ها و اهداف تعریف شده گذشته به خوبی 
پیش رفته است و اکنون در این برهه زمانی حمایت 
دستگاه های اجرایی می تواند اثر ویژه ایی در ارائه 
باشد. داشته  گذاران  سرمایه  تشویق  و  ها  بسته 
بهروزی بیان کرد: البته نهاد های مربوطه همکاری 
های خوبی برای تحقق این امر داشته اند اما در 
شرایط فعلی کشور و تهدید دشمنان برای تحریم 
های مجدد، نهاد های خصوصی و دولتی باید بیش 

از پیش همگام  و منسجم عمل کنند.

نمایشگاه های بین المللی موجب 
افزایش صادرات می شود

یکی از راهکار های افزایش صادرات کشور، 
و تخصصی  المللی  بین  نمایشگاه های  برگزاری 
و  بازرگانی  امور  معاون  پرتوزاده  خلیل  است.  
استان  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  تجارت 
اساسی  های  راهکار  از  یکی  کرد:  اظهار  تهران 
برای افزایش صادرات کشور، برگزاری نمایشگاه 
پرتوزاده  است.  تخصصی  و  المللی  بین  های 
کلی  طور  به  نمایشگاهی  صنعت  کرد:  اضافه 
تولید  بهبود خط  اقتصاد و  اثر بسزایی در رونق 
دارد اما نمایشگاه های بین المللی به علت لحاظ 
استاندارد های جهانی محصوالت و حضور ملل 
فواید  تواند  می  گردهمایی  یک  در  مختلف 
باشد. داشته  کنندگان  مشارکت  برای  بیشتری 
توانمندی  المللی  بین  نمایشگاه  در  افزود:  وی 
در  بسیاری  خارجی  تجار  ایران  صادراتی  های 
این امر هزینه تبلیغات  کشور حضور میابند که 
همچنین  و  ها  کشور  سایر  از  مشتری  جذب  و 
تولیدی  های  واحد  برای  را  معامالت  ریسک 

کاهش می دهد.

گزارش »فام« از فروش اموال مازاد 
بانک ملی ایران در یک دهه گذشته

اموال  فروش  شرکت 
)فام(  ها  بانک  مازاد 
دهه  یک  طی  کرد:  اعالم 
به  ملک   441 گذشته، 
و  هزار  دو  از  بیش  ارزش 
638 میلیارد ریال از اموال 

بانک ملی ایران از طریق مزایده های برگزار شده 
توسط این شرکت متقاضی پیدا کرده است. 

اموال  فروش  شرکت  امتیاز،  گزارش  به 
و  وزیران  اساس مصوبه هیات  بر  ها  بانک  مازاد 
و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  نظارت  تحت 
سال  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
برگزاری  با  و  کرده  آغاز  را  خود  فعالیت   1387

مزایده، این اموال را به فروش می رساند.
اما نگاهی به عرضه اموال مازاد بانک، نشان 
طرف  برای  بازار  شرایط  بودن  نامساعد  دهنده 
تقاضاست، به طوری که طی همین مدت 916 
از 19  بیش  ارزش  با  بانک  مازاد  اموال  از  مورد 
اما  شده،  گذاشته  فروش  به  ریال  میلیارد  هزار 

تقریبا نیمی از آنها متقاضی پیدا کرده است.
با وجود این، پس از ایجاد رونق در بازار از 
تسریع  نیز  اموال  این  فروش  روند  سال 1394، 
شده، به طوری که کل فروش اموال بانک ملی 
ایران در این سال از 9.2 میلیارد ریال به 175 
میلیارد ریال در سال 1395 و پس از آن به 559 

میلیارد ریال در سال گذشته رسیده است.
همچنین طی سال جاری، متقاضیان برای 
مازاد  اموال  ریال  میلیارد   174 از  بیش  خرید 
بانک ملی ایران از طریق شرکت در مزایده های 
ابراز  )فام(  ها  بانک  مازاد  اموال  فروش  شرکت 

تمایل کرده اند.
بانک ملی ایران به منظور تسریع در خروج 
از بنگاه داری و فروش اموال مازاد، این موضوع 
اموال  فروش  و  مدیریت  کل  اداره  طریق  از  را 

تملیکی و مازاد خود نیز پیگیری می کند.

عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران:
آمادگی بانک قرض الحسنه مهر ایران 

برای کمک به بهبود اقتصاد کشور
عضو  امامی،  عیسی 
قرض  بانک  مدیره  هیأت 
با  ایران  مهر  الحسنه 
جذب  اهمیت  به  توجه 
سهم  افزایش  و  منابع 
هدف  بازارهاي  از  بانک 

به  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  آمادگي  بر 
تأکید  کشور  اقتصاد  بهبود  به  کمک  منظور 

کرد.
قرض  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
هیات  عضو  امامي  عیسی  ایران،  مهر  الحسنه 
مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران در جریان 
جمع  در  و  کردستان  استان  شعب  از  بازدید 
هاي  برنامه  پیشبرد  داشت:  بیان  همکاران 
شده  تعیین  اهداف  به  دستیابي  و  ترسیمي 
ظرفیت  دقیق  شناسایي  نیازمند  استان  هر  در 
هاي  شهرستان  و  مناطق  اقتصادي  هاي 

است. گوناگون 
کردستان  استان  به  سفر  در  وی همچنین 
از شعب دهگالن، بیجار، شهدای سنندج و دوایر 
با روند  از نزدیک  بازدید کرد و  مختلف ستادي 

اقدامات همکاران آشنا شد.
عضو هیأت مدیره بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در این بازدید ها با اشاره به اهمیت جذب 
هدف  بازارهاي  از  بانک  سهم  افزایش  و  منابع 
اظهارداشت: با جذب بیشتر منابع قرض الحسنه 
پایدار مي توان میزان ارائه خدمات متنوع بانک 
به  همکاران  توجه  و  داد  ارتقاء  را  مشتریان  به 
معرفي طرح »همیاران مهرایران« مي تواند فتح 

بابي براي نیات خیر خیرین جامعه باشد.
بروزترین  باید  ما  همکاران  افزود:  امامی 
بتوانند  تا  داشته  را  بانکي  و  مالی  اطالعات 
سواالت  و  ها  نیازمندي  پاسخگوي  خوبي  به 
اصول  بر  کارکنان  تسلط  باشند،  مراجعین 
بانکداري  اي  حرفه  اخالق  و  مداري  مشتري 
یکي از مهمترین محورهاي مورد توجه در بانک 
قرض الحسنه مهر ایران به شمار مي آید که باید 

سرلوحه تمامي امور قرار گیرد.
شایان ذکر است، احسان غالمی معاون اداره 
مدیر  کنار عدل ستا  در  ریزی  برنامه  و  سازمان 
شعب استان کردستان در این بازدید ها عیسي 

امامي را همراهي کردند.

روزنامه صبح ایران

3
شماره 2565 
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در سال جاری ثبت شد؛

افزایش ۱۸ درصدی واردات مواد اولیه پوشک
اولیه پوشک وارد  ابتدایی سال جاری، 60 هزار تن مواد  ایران، در پنج ماهه  بر اساس آمار گمرک 

کشور شده است.
آمار واردات گمرک ایران در پنج ماهه نخست سال جاری نشان می دهد که واردات مواد اولیه پوشک 

در سال جاری به لحاظ وزن چهار درصد و از نظر ارزش بیش از 18 درصد افزایش داشته است.
به این ترتیب بیش از 90 میلیون دالر ارز در مدت یاد شده به واردات مواد اولیه پوشک اختصاص 
یافته و این در حالی است که آمارهای سامانه جامع گمرکی نشان می دهد میزان ارز تخصیص یافته به 

واردات مواد اولیه پوشک در پنج ماهه سال گذشته کمتر از 76 میلیون دالر بوده است.
همچنین بر اساس اعالم گمرک شهید رجایی بندر عباس یکی از شرکت های تولید کننده پوشک بالغ 
بر یک میلیون و 664 هزار و 361 کیلوگرم خمیر کاغذ و 114 هزار و 553 کیلوگرم نوار کنار پوشک، 31 
هزار و 565 کیلوگرم کاغذ سیلیکون و نیز 46 هزار و 137 کیلوگرم فیلم پلی اتیلن برای ساخت پوشک در 
بندر شهید رجایی دارد که هنوز اظهار نکرده است. دیگر شرکت معروف پوشک نیز 170 هزار تن کاال در 
29 بارنامه به صورت فله در اختیار دارد که 27 کانتینر آن نوار کنار پوشک و 38 کانتینر خمیر کاغذ و 
38 کانتینر نوار جاذب در گمرک دارند. یکی از این شرکت ها 1855 تن مواد اولیه در 10 پارت و بارنامه 

پوشک بهداشتی در بندر شهید رجایی تخلیه کرده است.


