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فسادزدایی از بازارها 
با ارز تک نرخی

مدیرعام��ل بانک قرض الحس��نه مهر ایران 
 تش��ریح کرد: سیاس��ت ت��ک نرخی ش��دن ارز 
می تواند ریش��ه های فس��اد را از اقتصاد کشور 
قطع کند. به گزارش اگزیم نیوز ، مرتضی اکبری 
معتقد اس��ت: سیاس��ت تک نرخی ش��دن ارز و 
ح��ل چالش های موجود  در این مس��یر در کنار 
نتایج و ثمرات ناش��ی از این اقدام در حوزه های 
اقتص��ادی و تج��اری از مقوالتی اس��ت که این 
روزه��ا در اغلب محافل اقتصادی کش��ور مورد 
بررس��ی و ارزیابی قرار می گیرد. برخی معتقدند 
این تصمیم به واقعی تر شدن نرخ ارز در کشور 
منته��ی خواهد ش��د و در نتیجه می��زان ورود و 
خروج س��رمایه و کاال بر اس��اس مکانیزم های 
حقیق��ی صورت می گیرد و بازار با تعادل روبرو 
خواهد شد. برخی دیگر اما معتقدند این سیاست 
باعث صعود بی مورد بهای ارز شده و پول ملی 
را مخدوش می س��ازد و نتیجه این امر نیز ارزان 

تمام ش��دن کاالهای صادراتی برای صادرکننده 
اس��ت. با این حال اقدام��ات بانک مرکزی برای 
این تصمیم آغاز ش��ده اس��ت. در ای��ن رابطه با 
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفتگو 
ک��رده ایم که در ادامه م��ی خوانید. وی خرید و 
فروش ارز با نرخ بازار آزاد الزمه اقتصاد کش��ور 
است و تصریح کرد: زمانی که ارز دو نرخی شد، 
امکان ارتکاب فس��اد بصورت عمد یا سهو براي 
برخي از بخش های اقتصادي فراهم شد. تنها راه 

موث��ر برون رفت از وضعیت فس��ادزا نیز همین 
تک نرخی شدن ارز است. در حال حاضر ریشه 
خیلي از فسادها به نحوی به ارز مرتبط است اما 
ورود به این مساله به این سادگی نیست و یکسان 
س��ازی ارزی بصورت تکلیفی قابل اجرا نبوده و 
اثرگ��ذار هم نخواهد بود. باید توجه داش��ت که 
محقق ش��دن این هدف الزامات��ی دارد. می توان 
گفت ش��رط الزم برای یکسان سازی ارز، مبادله 
براساس ارز بازار آزاد از طریق ورود بانک ها به 

بازار و رس��میت دادن به آن است. وی افزود: 
بروز شفافیت در سیستم بانکی اولین حسن این 
اقدام به حس��اب می آید.ولي ش��رط کافی برای 
تحقق ارز تک نرخی، وج��ود منابع ارزی کافی 
در بانک مرکزی خواهد بود . بدین معنا که بانک 
مرکزی ب��ه عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز در 
کشور باید بتواند هرجا عدم تعادل در بازار ایجاد 
ش��د، با تزریق متناس��ب ارز، ن��رخ را به تعادل 
بازگرداند. لذا مي بایست درآمدهای ارزی بانک 
مرکزی افزایش یابد؛ از س��وي دیگر تا زمانی که 
تحریم ها اجازه نمی دهند منابع ارزي راحت در 
دسترس باش��د نمی توان انتظار داشت که بانک 
مرکزی به لحاظ ذخایر ارزی قدرتمند عمل کند. 
باید توجه کنیم که گام دوم به مراتب س��خت تر 
اس��ت و پیش از آن الزم اس��ت عرضه کنندگان 
اصلی ارز در بازار اعم از بانک مرکزی، توانمندی 

کافی برای تعدیل نرخ بازار را بدست آورند.

بانک قرض الحسنه مهر ایران

 برگزاری مسابقه سراسری متن طالیی 
در موسسه اعتباری کوثر

روابط عمومی ها: مسابقه سراسری متن 
طالیی ویژه کارکنان موسس��ه اعتباری کوثر در 
زمینه ارائه تجربیات ارزشمند و خالقیت های 
کاری برگزار شد . سید هادی هاشمی - معاون 
توسعه مدیریت و سرمایه های انسانی موسسه 
با اش��اره به اولین دوره برگزاری مس��ابقه متن 
طالیی گفت: با توجه به مأموریت و رس��الت 
معاونت توسعه و مدیریت سرمایه های انسانی 
مبنی بر توسعه و بهبود توانمندی های کارکنان 
و ب��ه منظور مدیریت بهین��ه تجربیات کارکنان 
مسابقه متن طالیی ویژه کارکنان موسسه برگزار 
گردید. معاون توس��عه مدیریت و سرمایه های 
انس��انی موسس��ه اعتب��اری کوثر اف��زود: این 
 مس��ابقه با بهره گیری از مدل کایزن س��عی در 
جم��ع آوری و یکپارچ��ه س��ازی تجربی��ات 
کارکن��ان ش��عب در طول م��دت خدمتی آنان 
داشت. وی اظهار داشت: س��ازمان ها همواره 
با مسائل و مشکالت جدیدی مواجه می شوند 
که حل آنها مس��تلزم آگاهی از مس��ائل و ارائه 
راهکارهای خالقانه اس��ت. هاشمی بیان کرد: 
ب��ا نظر هیئت داوران از مجموع متون ارس��الی 
توس��ط کارکنان، 3 متن برگزیده شد که پریسا 
حسن زاده از اس��تان آذربایجان شرقی، شهیده 
جعفری از استان تهران و مجید مهرابی از حوزه 
مرک��زی به ترتیب رتبه های اول تا س��وم را از 
آن خود کردند و به رس��م یادبود طی مراسمی 

هدایای این عزیزان تقدیم شد.

 نظام پيشنهاد ات مجرایی 
براي ارزشيابي اندیشه هاي کارکنان

تفاهم – گروه خبر: مدیر تحقیق و توسعه 
موسس��ه اعتباري ثامن از ارائه 364 پیش��نهاد 
به س��امانه نظام پیش��نهادات خبر داد و گفت: 
تعداد 275 پیش��نهاد در دس��ت بررسي است . 
سیاوش گودرزي نظام پیشنهاد ات مجراي براي 
ارزش��یابي اندیشه هاي کارکنان عنوان کرد و  با 
ارائه عملکرد 2 ماهه س��وم سال 1395 سامانه 
نظام پیش��نهاد ات گفت: تعداد پیشنهاد هایي که 
در مدت زمان ذکرشده در دبیرخانه مرکزي ثبت 
ش��ده 364 پیشنهاد اس��ت. که از این تعداد 6 
طرح به صورت گروهي به ثبت رس��یده است. 
گودرزي در خصوص پیش��نهاد ها تائید شده و 
اثربخش توضیحاتي ارائه داد و تصریح کرد: در 
این بخش موضوع پیش��نهاد هایي مانند ، ایجاد 
ن��ام صاحب حس��اب مقصد در من��وي انتقال 
حساب دستگاه خودپرداز، جداسازي ارقام در 
موبایل بانک، غیرفعال کردن کارت در اینترنت 
بانک برمبناي کد ملي یا شماره حساب، اصالح 
سیستم گزارش گیر میانگین موجودي حساب 
مشتري، اعمال بخشنامه 201)قبض و اقباض(
چک ه��ا به صورت سیس��تمیک، تهی��ه نمودن 
چکیده اي از بخشنامه هاي تسهیالتي موردنیاز 
مورد تائید و یا اثربخش اعالم ش��ده است. وي 
خاطرنشان کرد: در این بازه زماني تعداد 16 نفر 
از همکاران به عنوان اولین پیش��نهاد موردتقدیر 

قرارگرفته اند.

 خدمت جدید بانک سامان 
برای دارندگان تلفن همراه اعتباری

تفاهم – گروه بانک  وبیمه: بانک سامان 
با هدف تس��هیل فرآیند خرید شارژ سیم کارت 
اعتباری، خدمت جدید ش��ارژ مستقیم ازطریق 
خودپردازه��ای خ��ود را ارائه ک��رد. مدیریت 
بانکداری الکترونیک اعالم کرد: با اس��تفاده از 
این خدمت، تم��ام دارندگان کارت های بانکی 
عضو شتاب، می توانند از طریق خودپردازهای 
بانک س��امان و تنها با وارد کردن شماره تلفن، 
سیم کارت موردنظر را به صورت مستقیم شارژ 
کنند. بر اس��اس این گزارش، ب��ا بهره گیری از 
این خدم��ت، تلفن همراه مش��تریان به صورت 
مس��تقیم شارژ مي ش��ود و دیگر نیازي به وارد 
کردن رمز 16 رقمی شارژ نیست. این گزارش 
حاکی اس��ت، در این خدم��ت، عالوه بر مبالغ 
ثابت 20، 50، 100 و 200 هزار ریالی، مشتریان 
دارای سیم کارت های ایرانسل و رایتل می توانند 
مبلغ دلخواه خود را در محل مش��خص ش��ده 
وارد  و سیم کارت ش��ان را ش��ارژ کنند. گفتنی 
اس��ت، دارندگان انواع سیم کارت های اعتباری 
اپراتوره��ای هم��راه اول، ایرانس��ل و رایت��ل 
می توانند ب��ا مراجعه ب��ه خودپردازهای بانک 
س��امان، قسمت خرید ش��ارژ و انتخاب گزینه 
"خرید ش��ارژ مستقیم به س��یم کارت"، با وارد 
کردن شماره 11 رقمی تلفن همراه موردنظر و 
رقم انتخابی، شارژ مورد نظر را خریداری کنند.

 عرضه کارت هدیه پارسيان 
با قابليت شارژ توسط مشتری 

کارت هدیه پارس��یان با طرح های متنوع با 
قابلیت شارژ توسط مشتری به بازار عرضه شد . به 
گزارش تفاهم ، مهندس عبدالعظیم قنبریان - مدیر 
عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان درمراسم 
رونمایی از این محصول در نمایشگاه تله کام 2016 
گفت : بر اساس همکاری مشترک مابین پککو و 
بانک پارسیان امکان خرید کارت هدیه پارسیان با 
طرح های متنوع و بسته بندی های جدید با قابلیت 
شارژ در محل توس��ط کارتخوان های پککو و از 
طریق اپلیکیش��ن تاپ امکان پذیر شد .  قنبریان 
در این خصوص اف��زود: هموطنان عزیز در این 
روش می توانند طرح کارت هدیه خود را با مبلغ 
م��ورد نظر انتخاب و پس از وارد نمودن شناس��ه 
قبض و پرداخت به سهولت کارت خود را شارژ 
و از آن اس��تفاده کنند .  کارت های هدیه پارسیان 
عضو شبکه ش��تاب بوده و در تمامی پایانه های 
فروش��گاهی ، خودپردازها و درگاه های اینترنتی 

عضو شتاب قابل استفاده می باشد .

خبرنامه

 بهره برداری از طرح سيمين تاک 
با تسهيالت بانک صنعت و معدن

تفاهم – گروه خبر: طرح توسعه ای شرکت 
سیمین تاک با استفاده از تسهیالت بانک صنعت 
و معدن در ش��هرک صنعتی البرز واقع در بوئین 
زهرا به مرحله بهره برداری رسید .این طرح که از 
٨0 میلیارد ریال تسهیالت بانک صنعت و معدن 
استفاده کرده انواع الکل تولید می کند و برای 35 
نفر ش��غل ایجاد کرده است. گفتنی است ؛ ده ها 
طرح کوچک و متوس��ط صنعتی در سال جاری 
و با استفاده از تسهیالت بانک صنعت و معدن به 
بهره برداری رسیده و موجب ایجاد اشتغال و بسط 
توسعه اقتصادی در مناطق مختلف و بویژه مناطق 

کمتر توسعه یافته کشورمان شده است.

برگزاری اختتاميه بيست و چهارمين دوره 
المپياد ورزشی کارکنان بانک کشاورزی

مراس��م اختتامیه و اهدای جوایز بیس��ت و 
چهارمی��ن دوره المپیاد ورزش��ی کارکنان بانک 
کش��اورزی )آقایان( همراه با قرائت پیام مرتضی 
شهید زاده - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک 
و با حضور مسعود شریفات - عضو هیات مدیره 
و جمعی از مدیران و مسئوالن بانک کشاورزی و 
همچنین حضور افتخاری حسن یزدانی - برنده 
مدال طالی کشتی مسابقات المپیک ریو ، در مرکز 
آموزشی- رفاهی بابلس��ر برگزار شد.به گزارش 
تفاهم ،  در بیست و چهارمین دوره المپیاد ورزشی 
کارکنان بانک کشاورزی )آقایان( که از روز جمعه 
دوم مهر آغاز ش��ده ب��ود ، ٨٨0 نف��ر از کارکنان 
در قالب 36 تیم در 9 رش��ته ورزش��ی به رقابت 
پرداختند که در نهایت تی��م مرکز آموزش بانک 
کشاورزی با کسب بیشترین امتیاز به عنوان قهرمان 
قهرمان��ان این دوره انتخاب ش��د و تیم مدیریت 
کردس��تان نیز کاپ اخالق این دوره از مسابقات 

را از آن خود کرد.

 بی نيازی شهروندان به شعب 
با خدمات بانک شهر 

تفاهم – گروه بانک وبیمه: عضو کمیسیون 
اقتصادي مجلس، با تاکید بر این که بانک ها باید به 
سمت تنوع در ارایه خدمات حرکت کنند، گفت: 
بانک شهر توانس��ته با ارایه خدمات نوین بانکي 
شهروندان را از مراجعه به شعب بي نیاز کند. تقي 
کبیري با تاکید بر این که بانک ها باید به سمت تنوع 
در ارایه خدمات حرکت کنند، گفت: شهروندان 
باید بتوانند با خدمات رس��اني بي وقفه بانک ها ، 
خدمات مورد نیاز بانکي خود را در کمترین زمان 
ممکن انجام دهند. نماینده مردم خوي و چایپاره 
در مجلس شوراي اسالمي، با بیان این که کاهش 
وقت و صرفه جویي در زمان مردم باید از س��وي 
بانک ها در نظر گرفته ش��ود، افزود: بانک شهر با 
ارایه خدمات نوین در غالب ش��هرنت ها توانسته 
خدم��ات ممتازي به ش��هروندان ارای��ه کند. این 
نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: این نوع 
خدمت رس��اني در حوزه پولي و مالي آثار بسیار 
مثبتي در حوزه خدمت رساني به مردم و گردش 

مالي بانک خواهد داشت. 

»بام« بانک ملی ایران، تندیس ملی نوآوری 
محصول برتر ایرانی را دریافت کرد 

روابط عمومی ها: »بام« )بانکداری اینترنتی 
بان��ک ملی ای��ران( در جش��نواره مل��ی نوآوری 
محصول برت��ر ایرانی، موفق به کس��ب تندیس 
ش��د. بام آخرین محصول بانک ملی ایران است 
که در زمینه بانکداری الکترونیک معرفی ش��ده و 
از ویژگی های منحصر بف��ردی در ارائه خدمات 
بانکی برخوردار است. این جشنواره در دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد و از بانک ها و 
شرکت های برتری که محصول برتر ایرانی معرفی 
کرده بودند، با کسب تندیس تقدیر به عمل آمد. 
بانک مل��ی ایران نیز در این جش��نواره با معرفی 

سامانه »بام« موفق به کسب تندیس شد. 

افتتاح شعبه بيمه پارسيان در عسلویه 
مراسم افتتاح شعبه عس��لویه بیمه پارسیان 
با حضور تني چند از مدیران ارش��د ش��رکت و 
همچنین مس��ئوالن و مدی��ران دولت��ي و حوزه 
نفت و انرژي مس��تقر در عسلویه در محل سالن 
همایش هاي فرمانداري این شهر برگزار گردید. به 
گزارش تفاهم، ارائه خدمات به بیمه گذاران بزرگ 
بیمه پارسیان در عسلویه وهمچنین توسعه هر چه 
بیشتر فعالیت هاي شرکت در حوزه نفت وانرژي 
کشور و خدمت رساني به هموطنان ساکن منطقه 
جهت دسترسي آسان به خدمات بیمه پارسیان از 

اهداف افتتاح این شعبه بوده است.

 تاسيس ساختمان اداره شعب 
بانک توسعه تعاون استان مرکزی 

تفاهم – گروه اقتصادی: بانک توسعه تعاون 
با هدف خدمت رسانی هر چه بیشتر به هم وطنان 
در استان مرکزی ساختمان مدیریت شعب استان 
و ش��عبه مرکزی این بان��ک را با حضور حجت 
اله مهدیان - سرپرس��ت بانک، مدیران س��تادی، 
مس��ئوالن اس��تانی و مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در استان مرکزی افتتاح کرد. سرپرست 
بانک توسعه تعاون در مراسم افتتاحیه ساختمان 
مدیریت شعب استان مرکزی گفت: این استان به 
جهت اس��تقرار مراکز علمی و دانشگاهی، وجود 
مراکز صنعتی متعدد و سهم باال در شاخص های 
توسعه یافتگی، این ظرفیت را دارد که از نظر منابع 
و تس��هیالت و ارائه خدمات، رش��د سه رقمی را 
تجربه نماید . حجت ا... مهدیان با اش��اره به اینکه 
پیش بینی شده تس��هیالت پرداختی تا پایان سال 
جاری به 40 هزار میلیارد ریال افزایش یابد افزود: 
سال گذشته بانک توسعه تعاون، 27 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت به شرکت های تعاونی، اشخاص 

حقیقی و حقوقی پرداخت کرد.

خبرنامه

تفاه��م – گروه اقتصادی: معاون وزیر امور 
اقتص��ادی و دارای��ی گف��ت: واگ��ذاری زمین به 
س��رمایه گذاران خارجی با ش��رایط خاص انجام 
می ش��ود و دوس��تان ما نباید نگ��ران هیاهوهای 
سیاسی درباره نقل و انتقاالت پولی باشند.  محمد 
خزاعی در همایش بین المللی »سرمایه گذاری در 
صنعت گردش��گری با رویکرد اقتصاد مقاومتی« 
اظهار کرد: بر اس��اس قان��ون مصوب مجلس که 
در س��ال ٨1 به تصویب رس��یده، دولت از همه 
سرمایه گذاری های خارجی در مقابل ریسک های 
غیر تجاری حمایت و ضمان��ت می کند و موارد 
متع��دد دیگری ه��م در ضمانتنام��ه ای که صادر 
می کنیم از س��وی دولت ایران ش��امل می ش��ود 
از قبی��ل نق��ل و انتقال س��ود و س��هام و صدور 
اجازه اقامت سه س��اله به کارکنان متخصص امر 
سرمایه گذاری. رئیس س��ازمان سرمایه گذاری و 
کم��ک های اقتصادی و فنی ای��ران تصریح کرد: 
وزارت خارجه اقامت سه ساله قابل تمدید برای 
سرمایه گذاران صادر می کند. اینها همه یک قانون 
هس��تند که با تغییر کابینه دولت تغییری نخواهند 
کرد حتی به س��رمایه گذارانی که فکر می کنند در 
آینده می خواهند س��رمایه خود در گردش��گری 
هزینه کنند هم می گوییم که نگران انتقال س��ود 
حاصل از س��رمایه به خارج از کشور نباشند. وی 
افزود: آنها اجباری برای مراجعه به ما ندارند ولی 
اگر این مراجع��ه را انجام دهند حمایت خواهند 
ش��د. خزاعی تأکید کرد: از ابتدای سال 94 تا االن 
از میان درخواست های متعدد سرمایه گذاری های 
خارج��ی عمدتاً اروپایی بی��ش از 9 میلیارد دالر 
ضمانت نامه صادر کرده ایم. وی گفت: از حدود 
6 م��اه قبل تا االن ش��اهد نقل و انتقاالت پولی به 
کشور از طریق سیستم بانکی بوده ایم. سرمایه ای 
 که توس��ط س��رمایه گذاران خارجی وارد کشور 
می ش��ود را از طریق سیستم بانکی ثبت می کنیم 
که وقتی خواس��تند آن را خارج کنند بدانیم میزان 
آن چقدر بوده است. حتی برخی از سرمایه گذاران 
خارج��ی مج��دد درخواس��ت س��رمایه گذاری 

کرده اند. همین مقدار کافی است که بدانیم از نظر 
سیاسی مراجعات و رقابت ها مناسب است.

این گزارش می افزاید، رییس کل بانک مرکزی 
نیز در این مراس��م صنعت گردش��گری را موجب 
تحریک رش��د اقتص��ادی، ایجاد اش��تغال و بهبود 
تعام��الت فرهنگی خواند و گف��ت: با توجه به باال 
بودن نرخ بیکاری در کش��ور و خیل متقاضیان کار 
در س��ال های آینده، توسعه این صنعت می بایست 
مورد توجه برنامه ریزان و تصمیم س��ازان اقتصادی 
کشور قرار گیرد. ولی اله سیف ، با اشاره به شرایط 
اقتصادکالن، ثبات اقتصادی و دستاوردهای سه ساله 
گذش��ته اظهار کرد: به دنبال افزایش قابل مالحظه 
نرخ تورم و تالطمات بازار ارز در سال های آغازین 
ده��ه 1390 و آثار مخرب آن بر س��رمایه گذاری و 
فعالیت های اقتصادی، جهت گیری اساس��ی بانک 
مرکزی از س��ال 1392 بر ثبات بخشی به اقتصاد با 
تأکید بر کنترل و مهار نرخ تورم قرار داش��ته است، 
ضمن آنکه رویکرد اصلی بانک مرکزی متناسب با 
جهت گیری انتخاب ش��ده، در حوزه سیاست های 
پول��ی و بانکی، تالش بر تقوی��ت انضباط پولی و 
سالم س��ازی تأمین مالی اقتصاد متمرکز ش��د و بر 
اساس سیاس��ت های اتخاذ شده و ایجاد ثبات در 
بازار ارز توس��ط این بانک، نرخ تورم از س��طوح 
باالی 40 درصد در سال 1392، در خردادماه سال 
جاری تک رقمی شد و به 9.7 درصد کاهش یافت. 
وی افزود: نرخ تورم در ادامه روند کاهشی خود در 
شهریورماه سال 1395به ٨.٨ درصد رسیده و امید 
می رود که در صورت ثبات ش��رایط موجود، نرخ 
تورم برای کل سال 1395 نیز در سطوح تک رقمی 
حاصل ش��ود ضمن آنک��ه در دوره تصدی دولت 
یازدهم، بانک مرکزی توانست علی رغم افت شدید 
قیمت نفت از ابتدای س��ال 2015 میالدی، ضمن 
صیان��ت از ذخایر ارزی کش��ور، از ثبات بازار ارز 
نیز محافظت کند. س��یف وجود ثب��ات و آرامش 
در اقتص��اد را پیش نیاز س��رمایه گذاری خواند و 
گفت: پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کش��ور جرات 
تصمیم گیری برای سرمایه گذاری بلندمدت ایجاد 
خواهد کرد و در غیر این صورت سرمایه گذاری ها 

به سمت کوتاه مدت سوق پیدا می کند.

تفاهم – گروه گ��زارش: مدیرعامل بورس 
کاالی ایران از پیش��ی گرفت��ن ارزش بازار مالی 
ب��ورس کاال از ب��ازار فیزیکی این ب��ورس خبر 
داد. حامد س��لطانی نژاد، در نشست خبری خود 
با اصحاب رس��انه به تشریح دس��تاوردهای این 
بورس در نیمه نخست امسال و اعالم برنامه های 
نیمه دوم سال پرداخت و گفت: ارزش معامالت 
بازارهای مالی بورس کاال در 6 ماه نخست امسال 
در حالی به 1٨5 هزار میلیارد ریال رس��یده است 
که ارزش بازار فیزیکی این بورس روی رقم 16٨ 
هزار میلیارد ریال قرار گرفته است. سلطانی نژاد 
اظه��ار ک��رد: در 6 ماهه ابتدایی س��ال 95 ارزش 
معام��الت بورس کاالی ایران به بیش از 35 هزار 
میلیارد تومان رسیده اس��ت که با در نظر گرفتن 
کل معامالت بازار س��رمایه مش��خص می ش��ود 
که بورس کاال س��هم 40 درص��دی از کل ارزش 
معامالت بازار س��رمایه را به خود اختصاص داده 
و در رتبه اول بین س��ایر بورس ه��ا قرار گرفته 
است. وی افزود: همچنین در محصوالت صنعتی 
و معدنی طی 6 ماهه اول امسال 4 میلیون و 7٨7 
هزار تن محصول به ارزش 7 هزار میلیارد تومان 
مورد معامله قرار گرفته است و علی رغم  کاهش 
9 درصدی در حجم معامالت، رشد قیمت ها طی 
ماه های اخیر باعث ش��د تا افت حجم معامالت 
جبران ش��ود و کاهش محسوس��ی در ارزش این 

گروه از محصوالت مشاهده نکنیم.
تامین مالی 3000 میلیارد تومانی بورس کاال : 
مدیر عامل شرکت بورس کاالی ایران خاطرنشان 
کرد: در حوزه سلف موازی استاندارد، رشد ٨4٨ 
درصدی تجربه ش��ده و تامی��ن مالی که از طریق 
انتش��ار اوراق س��لف موازی صورت گرفته به 3 
هزار میلیارد تومان در 6 ماه نخست امسال رسیده 
اس��ت که البته از این مقدار 2 هزار و 650 میلیارد 
توم��ان به تامین مال��ی برای پرداخ��ت مطالبات 
کش��اورزان اختص��اص یافته اس��ت. وی یادآور 
ش��د: با همه این تفاس��یر در 6 ماهه اول امس��ال 
حجم معامالت بازار فیزیکی و مش��تقه با رش��د 
31 درص��دی و افزایش 62 درص��دی در ارزش 
معامالت نس��بت به 6 ماهه اول س��ال 94 مواجه 
ش��ده اس��ت که بخش عمده ای از آن ناش��ی از 
معامالت بازار مشتقه و 4 درصد ناشی از افزایش 

حجم و ارزش بازار فیزیکی است.
51 درصد بازیگران آتی، آنالین ش��ده اند: 
س��لطانی ن��ژاد با بی��ان اینکه معام��الت نقدی، 
س��هم 54 درصدی و معامالت سلف، سهم 46 
درصدی را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت، به 
روند معامالت قراردادهای آتی اشاره و تصریح 
کرد: معام��الت قراردادهای آتی  روند صعودی 
قابل توجهی را طی س��ال جاری تجربه کرده و 
معامالت برخط قراردادهای آتی نیز از توس��عه 

بسیار مناسبی برخوردار شده است . وی یادآور 
شد: نسبت استفاده بازیگران قراردادهای آتی از 
معامالت بر خط در 6 ماهه اول س��ال گذش��ته 
به 24 درصد رسیده بود که این رقم در 6 ماهه 
اول امس��ال به 51 درصد رس��یده است. وی با 
بیان اینک��ه بورس کاال قص��د دارد به صورت 
تخصصی در بازار طال فعالیت کند، به عملکرد 
ب��ورس کاال در حوزه ب��ازار فیزیکی و گواهی 
سپرده کاالیی طال اش��اره کرد و افزود: گواهی 
س��پرده س��که طال از اس��فند ماه س��ال 94 راه 
اندازی شد و در ماه های ابتدایی سال معامالت 
این محصول در بس��تر آنالین ق��رار گرفت به 
طوری که ارقام بازار فیزیکی و گواهی س��پرده 
طال نش��ان می ده��د ک��ه ب��ورس کاال برنامه 
ویژه ای ب��رای بازار طال را دارد. س��لطانی نژاد 
در ادام��ه این نشس��ت به آم��ار کل تامین مالی 
انجام ش��ده در ش��ش ماهه نخست سال 95 از 
طریق اوراق س��لف و معامالت س��لف اش��اره 
ک��رد و گف��ت: در 6 ماهه اول امس��ال بالغ بر 
106 ه��زار و 600 میلی��ارد توم��ان معام��الت 
س��لف و اوراق س��لف صورت گرفته است که 
از ای��ن می��زان  محصوالت صنعت��ی و معدنی  
49 درصد، محصوالت کش��اورزی 31 درصد، 
محصوالت پتروشیمی 17 درصد و محصوالت 
فرآورده های نفتی سهم 2 درصدی از کل تامین 

مالی را به خود اختصاص داده است.

 ثبات و آرامش در اقتصاد 
پيش نياز سرمایه گذاری خارجی

 ارزش بازار مالی بورس کاال
فراتر از بازار فيزیکی

 موجودی 
 صندوق توسعه ملی 

۶۸ میلیارد دالر اعالم شد
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، موجودی این صندوق 
را 6٨ میلی��ارد دالر عنوان کرد و گفت: با نصف ش��دن درآمد نفتی، 
حجم ارز واریزی به صندوق توس��عه ملی هم نصف ش��ده اس��ت. 
احم��د دوست حس��ینی در گفتگو با مه��ر درباره موج��ودی ارزی 
صندوق توس��عه ملی، اظهار کرد: هم اکن��ون موجودی منابع ارزی 
صندوق توسعه ملی حدود 6٨ میلیارد دالر است. رئیس هیات عامل 
صندوق توسعه ملی با اعالم اینکه از زمان پذیرش مسئولیت من در 
صندوق توسعه ملی تاکنون حجم ذخایر ارزی آن هم تغییری نکرده 
اس��ت، تصریح کرد: به طور متوسط ساالنه 20 درصد از درآمدهای 
حاصل از فروش نفت خام به صندوق توس��عه ملی واریز می ش��ود. 
این مقام مسئول همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تاثیر 
سقوط آزاد قیمت فروش نفت خام بر روند ارز واریزی به صندوق 
توسعه ملی هم توضیح داد: با نصف شدن درآمدهای نفتی قطعا سهم 
20 درصدی واریز سهم ارزی به صندوق توسعه ملی هم نصف شده 
است. بر این اساس با اظهارات رئیس جدید صندوق توسعه ملی به 
نظر می رسد که در طول حدود سه سال گذشته تاکنون حجم ارزی 
صندوق توس��عه ملی دس��ت نخورده باقی مانده و حجم ارزی این 
صندوق به بیش از 6٨ میلیارد دالر افزایش نیافته است. از سوی دیگر 
بر اس��اس گزارش عملکرد منتشر شده صندوق توسعه ملی تا پایان 
س��ال 1393، حدود 23 میلی��ارد و 217 میلیون دالر قرارداد عاملیت 
ارزی با بانک ها و موسس��ات اعتباری منعقد ش��ده و از سوی دیگر 
با توجه به اینکه بر اس��اس قانون بودجه 1393 حدود 10 درصد از 
منابع ورودی به صندوق برای پرداخت تس��هیالت بخش کشاورزی 
و 10 درص��د برای صنایع قابل خرج اس��ت، ح��دود 2950 میلیارد 
تومان نیز قرارداد ریالی برای بخش آب، کشاورزی و صنایع تبدیلی 
و تکمیلی وهمچنین معادل همین مقدار برای بخش صنعت و معدن 

و گردشگری هزینه شده است.

 تبلت بانک رفاه 
 محصولی خالقانه و نوآور 

در نظام بانکی 
تفاه��م – گ��روه خبر: در اولین جش��نواره مل��ی نوآوری 
محص��ول برتر ایرانی که با حضور فرش��ید ف��رخ نژاد - عضو 
هی��ات مدیره بانک رفاه برگزار ش��د، تبلت بانک رفاه به عنوان 
خدمت��ی خالقانه معرفی و از بان��ک قدردانی به عمل آمد. فرخ 
ن��ژاد در این جش��نواره که جمعی از مس��ئوالن بان��ک رفاه نیز 
حضور داش��تند، طی سخنانی اظهار داشت: "همواره بانک رفاه 
ایده ها و محصوالت خالقانه ای برای جامعه و مش��تریان عرضه 
کرده اس��ت". عضو هی��ات مدیره در ادامه اظهار داش��ت: "اگر 
سازمانی بخواهد زنده و پویا باشد، باید فرایندهایی را در درون 
خود ایجاد نماید که نوآوری را تشویق کند. همچنین باید کمک 
کن��د افکار جدید، ایده های نوین و محصوالت خالقانه فرصت 
بروز و ظهور داش��ته باش��ند". فرخ نژاد با بیان اینکه فرصت و 
زمین��ه نوآوری و خالقیت در فرایندهای بانک رفاه وجود دارد، 
اظهار داشت: "این بانک از دهه 70 در این زمینه برنامه ریزی و 
اقداماتی جدی و مدون انجام داده است". وی در ادامه با اشاره 
به برخی از نوآوری هایی که توسط بانک رفاه در ادوار مختلف 
صورت گرفته اس��ت،  گفت: "پذیرایی از مشتریان و اختصاص 
خطوط تلفن و اینترنت برای مشتریان یکی از اقدامات خالقانه 
بانک رفاه بوده اس��ت". عضو هیات مدیره خاطرنشان ساخت: 
"ب��ا افتخار اع��الم می کنیم که اولین بانک در کش��ور هس��تیم 
که حس��اب جاری هم��راه و جاری دو منظ��وره را راه اندازی 
کرده ای��م". فرخ نژاد ادامه داد: "بانک رفاه جزو اولین بانک های 
کشور اس��ت که سیستم های ارس��ال پیامک را به منظور اطالع 
از کارکرد حس��اب های مش��تریان، ایجاد کرده است. این بانک 
همچنین برای اولین بار ش��عبی تحت عنوان 724 که هفت روز 
هفته و 24 ساعت روز فعال است را راه اندازی کرد که ایده ای 

بسیار کارگشا و خالقانه بود".

دریافت گواهینامه در زمینه 
ارزیابی ارزش عالئم و شهرت 
تجاری توسط بانک پاسارگاد

رواب��ط  عمومی ه��ا: بانک پاس��ارگاد در موفقیت��ی دیگر، 
گواهینامه 2010:ISO-1066٨  در زمینه ارزیابی ارزش عالئم و 
شهرت  تجاری را دریافت کرد. خسرو رفیعی  -مشاور مدیرعامل 
و مدی��ر روابط  عمومی این بانک، ضمن اع��الم این خبر گفت: 
امروزه »عالئم و شهرت  تجاری« سهم عمده ای از دارایی بنگاه های 
اقتصادی بزرگ به شمار می رود و کنترل آن در زمره ی فعالیت های 
استراتژیک سازمانی است. وی با بیان این مطلب که اندازه گیری 
ارزش مالی یک »عالمت  تجاری«، به عنوان یک دارایی نامش��هود 
بسیار دشوار است ادامه داد: بر این اساس، ارزش عالئم و شهرت 
 تجاری، عاملی مهم و تعیین کننده در ارزش سهام شرکت ها است 
و در واق��ع ارزش افزوده ای اس��ت که یک محصول توس��ط نام 
خود خلق می کند. رفیعی خاطرنشان کرد: دریافت گواهینامه ایزو 
2010:ISO 1066٨ به این مفهوم اس��ت که س��ازمان یک توافق 
بین المللی را پذیرفته اس��ت که طی آن کلیه فرآیند ارزش گذاری 
»عالئم تجاری« مورد بررس��ی قرار می گی��رد. در این گواهینامه 
عالئم و ش��هرت  تجاری یک س��ازمان یا شرکت و دفاتر و اسناد 
دارایی های ش��رکت، بررسی شده و مورد تحلیل قرار می گیرد. به 
این ترتیب عالمت تجاری آن س��ازمان به عنوان ارزش و دارایی 
در نظر گرفته خواهد ش��د. در حقیقت این اس��تاندارد بین المللی 
رویکردی مناس��ب و معتبر ب��ه ارزش گذاری عالئم و ش��هرت 
 تجاری ارایه می دهد و از جنبه های مالی، رفتاری و قانونی به آن 
می پردازد. وی در پایان تأکید کرد: پیش از این بانک پاسارگاد، به 
عنوان یک نام جهانی، موفق به دریافت گواهینامه ی ثبت جهانی 
عالئم تجاری ش��ده بود. همچنین این بانک در موفقیتی دیگر، به 
عنوان اولین بانک ایرانی، موفق به ثبت جهانی عالئم تجاری خود 
در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید و برخی دیگر از کشورها 

در پنج قاره شده  بود.

تاالر شیشه ای قرمزپوش شد
ش��اخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان داد و س��تدهای دی��روز، 191 واحد افت کرد. به 
گزارش تفاهم، در جریان معامالت بازار س��رمایه، تعداد 999میلیون س��هم و حق تقدم به ارزش194 
میلیارد تومان در ٨1 هزار نوبت مورد داد و س��تد قرار گرفت. بر این اس��اس، تمامی ش��اخص های 
بورسی دیروز منفی و تاالر شیشه ای قرمزپوش بود به نحوی که شاخص قیمت )وزنی - ارزشی( 6٨ 
واحد، ش��اخص کل )هم وزن( 5 واحد، ش��اخص قیمت )هم وزن( 4 واحد، آزاد شناور 2٨0 واحد، 
بازار اول 12٨ واحد و بازار دوم 447 واحد  افت کردند.بیشترین تاثیر منفی بر حرکت دیروز دماسنج 
بازار س��هام به نام نمادهای معامالتی فوالد، شبندر و شپنا شد و در مقابل نمادهای معامالتی خساپا، 
ش��بریز و شاراک با رش��د خود مانع ریزش بیشتر شاخص شدند.بر اساس این گزارش؛ در بازارهای 
فرابورس ایران هم با جابجایی 154میلیون ورقه به ارزش 11٨میلیارد تومان در 20هزار نوبت، آیفکس 

3.5 واحد افت کرد و در ارتفاع ٨19 واحد قرار گرفت.


