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اقتصاد

برگزاری کارگاه های تخصصی توسط مرکز 
توسعه فناوری های مالی »بانک انصار«

| مرکز توســعه فناوری هــای مالی 
 Ansar Bank FinTech( بانــک انصــار
Center( کــه با هــدف حمایــت بانک از 
فین تک ها و همکاری و مشــارکت در توســعه 
آنها تشکیل شــده، درنظردارد که کارگاه های 
آموزشی تخصصی را در رویداد فین استارز برگزار 
کند.به گــزارش کائنات و به نقــل از اداره کل 

روابط عمومی وتبلیغات، این کارگاه ها تحت عناوین »رقبای ما کدامند؟ 
تحلیل رقبای فین تک در بازار با رویکرد دیزاین« توسط مهندس فاطمه 
صدیقیان وحسام صادقی در تاریخ 27 فروردین از ساعت 15 الی 16:30 
و کارگاه »جریان های مالی در استارت آپ های فین تک )بررسی مدل 
درآمد وهزینه در انواع استارت آپ های فین تک( توسط مهندس مصطفی 
ثابتی و مهندس زکیه ایزدی در تاریخ 29 فروردین از ساعت 10:30 الی 
11:45 در ســالن 1-44 )خلیج فارس( واقع در نمایشگاه بورس، بانک 
وبیمه سال جاری برگزارمی شود.براساس این گزارش، عالقمندان برای 
ثبت نام و اســتفاده از این کارگاه ها می توانند به سایت مرکز مالی ایران 
به آدرس http://www.ifc.ir  مراجعه کنند.شــایان ذکر اســت که  
مرکز توســعه فناوری های مالی بانک انصار انواع سرویس ها و خدمات 
مورد نیاز برای رشد و توســعه فین تک ها را در اختیار آن ها می گذارد و 
خدماتی شامل تامین مالی استارتاپ های حوزه فین تک، رفع نیازمندی 
های آنان نظیر دسترســی به بازار - ارتباط با اکوسیســتم - تســهیل 
رگوالتوری،اختصاص فضای کار اشــتراکی به صــورت رایگان، امکان 
دسترسی به سرویس های بانکی، خدمات مشاوره و منتورینگ، برگزاری 

دوره های تخصصی فین تک  و ... را برایشان فراهم می کند.

مدیر عامل بانک سپه: 

با حمایت از تولید زمینه باال بردن کیفیت 
محصوالت داخلی را فراهم می کنیم

| وی افزود:سیســتم بانکی با حمایت از 
بخش تولید )عرضه( شرایط الزم را برای باال بردن 
کیفیت محصوالت داخلی فراهم کرده،همچنین با 
تقویت بخش تقاضا زمینه را برای خرید این کاالها 
مهیا می نماید.مدیر عامل بانک سپه با بیان اینکه 
این بانک همواره در کنار دولت محترم برای اجرایی 
کردن برنامه های کالن اقتصــادی بوده و خواهد 

بود گفت:در سال جاری نیز این بانک نقش بی بدیل خود در کمک به دولت 
و تبدیل شدن به بازوی توانای آن برای تحقق اهداف کالن اقتصادی را ایفا 
خواهد کرد.چقازردی در ادامه با اشــاره به پتانسیل های کار آمد بانکداری 
بدون ربا اظهار داشــت:یکی از معضالتی که هم اکنون نظام بانکی کشــور 
کمابیش با آن دست به گریبان است وجود جریان سودهای موهوم است.وی 
گفت:بیشترین حجم نقدینگی کشور نزد بانک ها در قالب سپرده هایی است 
که نزد نظام بانکی قرار دارد و به آن سود علی الحساب تعلق می گیرد،از منظر 
منطق اقتصادی این سود باید بعد از ایجاد ارزش افزوده و کسب درآمد توسط 
بانک ها در نتیجه سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی پرداخت شود عدم 
تناسب بین سود واقعی بانک و سودهای علی الحساب پرداختی از مشکالت 
ترازنامه ای نظام بانکی است.چقازردی راه برون رفت از این مشکالت را توجه 
به اصول و پتانسیل های قانون عملیات بانکداری بدون ربا عنوان کرد و اظهار 
داشت:بانک سپه به عنوان یک بانک قانونمدار همواره تمام تالش خود را برای 
رعایت قوانین پولی کشور به کار گرفته است .رئیس هیئت مدیره بانک سپه 
در ادامه با اشــاره به عملکرد مطلوب این بانک طی سال گذشته افزود:80 
درصد منابع بانک سپه طی سال گذشته در راستای حمایت از سیاست های 
اقتصادی دولت و برای کمک به اجرای پروژه های ملی و بزرگ و نیز حمایت 
از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط صرف شده است.چقازردی رتبه اول 
بانک سپه به اذعان بانک مرکزی در فعالیت های ارزی طی دو سال گذشته و 
بعد از اجرایی شدن برجام را یکی از موفقیت های چشمگیر و قابل توجه این 
بانک عنوان کرد و گفت:این موفقیت در سایه تالش و کوشش مضاعف همه 
همکاران محقق شده است.مدیر عامل بانک سپه در پایان یکی از اولویت های 
مهم و استراتژیک این بانک طی سال جدید را تحقق اهداف وزارت اقتصاد و 
دولت در واگذاری شرکت ها عنوان کرد و اظهار داشت:با رعایت قانون و حفظ 
منافع بانک که یکی بانک دولتی است با جدیت و برنامه ریزی،واگذاری شرکت 
سرمایه گذاری امید و گروه و شرکت های تابعه و دارایی های مازاد تا حصول به 
نسبت سرمایه گذاری های مجاز مورد نظر بانک مرکزی در دستور کار بانک 

و واحدهای تابعه قرار دارد.

موفقیت »بانک شهر« در جلب اعتماد عمومی
| عضو کمیسیون عمران مجلس شوراي 
اسالمي، استقبال شهروندان از خدمات بانک شهر 
در فضای رقابتی سیستم بانکي کشور را قابل توجه 
دانست و گفت: خوشبختانه  این بانک توانسته در 
جلب اعتماد عمومي به خوبي عمل کند و این به 
معني کسب سرمایه ای است که هر سازمانی  نمي 
تواند به راحتي به دســت آورد.به گزارش کائنات 

و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شــهر، اقبال محمدیان با 
بیان این مطلب افزود: فلســفه تأسیس این بانک کمک به مدیریت شهری 
شهرهای مختلف است و در همین راستا توانسته تاثیر بسزایی در عمران و 
آبادانی شهرها و به ویژه توسعه حمل و نقل عمومی شهرها داشته باشد.وی 
تصریح کرد: بانک شهر تاکنون توانسته اقدامات بسیار جدیدی در سیستم 
بانکي انجام دهد و بدون شــک این امکان وجود دارد که با ارایه خدمات به 
شهرداری های کالن شهرها ، شهرداري شهرهاي ضعیف نیز بیش از پیش  از 
خدمات این بانک شهر بهرهمند شوند زیرا این شهرها نیز پروژههاي ناتمامی 
دارند که برای تکمیل نیاز به حمایت دارد.نماینده مردم رامهرمز و رامشیر 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به پیشرفت های اخیر بانک شهر در حوزه 
بانکداری الکترونیک، خاطرنشــان کرد: دنیاي امروز، دنیاي سرعت و عصر 
اطالعات و پیشرفت تکنولوژي است، بر این اساس خوشبختانه بانک شهر 
توانسته اقدامات جدید و قابلتوجهي در این حوزه انجام دهد که این موضوع 

توانسته این بانک را از سایر بانکها متمایز کند. 

 تالش حداکثری »بانک ملی«
برای جلب رضایت مشتریان
| عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با 
تاکید براینکه بانک آفیسر یک محصول منحصر 
به فرد در نظام بانکی اســت، اظهــار کرد: این 
محصول توانســته چهره بانک ملی ایران را در 
میان مشتریان متحول کند.به گزارش کائنات 
و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، برات 
کریمی به همراه جمعی از مدیران ارشد بانک 

در بازدید سر زده از شــعبه فرودگاه مهرآباد، ضمن دیدار و گفت و گو 
با مدیران و کارکنان این شــعبه بر بهبود خدمات رســانی به مشتریان 

تاکید کرد.
کریمی با تاکید بــر اینکه بانک ملی ایران حداکثر تالش خود را برای 
رضایت مشــتریان به کار می بندد، بیان کرد: خدماتی مثل سامانه بام، 
بانک آفیسر و پیام رسان بله به منظور جلب رضایت مشتریان و رفع نیاز 
آنها ارائه شده است.وی ادامه داد: کارکنان بانک نیز باید در تمام سطوح 
تالش خود را به کار گیرند تا بتوانند مشــتریان را در باالترین ســطح 
رضایت نگه دارند.عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با اشاره به بخشی 
از پیشرفت های بانک ملی ایران گفت: کاهش مطالبات معوق، افزایش 
تسهیالت خرد و کالن پرداخت شده و افزایش حجم سپرده گذاری ها در 
بانک نشان از موفقیت بانک ملی ایران در جلب رضایت مردم دارد که باید 
این روند را برای ارتقای اعتماد مردم با ارائه بهترین خدمات ادامه دهیم.

| با وجود برخی اعالم ها مبنی بر اینکه ممکن است در زمان تحویل سکه های پیش فروش وجه نقد معادل آن پرداخت 
شود،بانک مرکزی صریحا این موضوع را ردکرده و اطمینان می دهد که تحویل سکه ها حتما کاالی سکه خواهد بود.مسئوالن تاکید 
دارند که به طورحتم متقاضیان در طرح پیش فروش در زمان تعیین شده، سکه را تحویل خواهند گرفت.

اپراتورها موظف به حفظ حریم خصوصی شدند
| با انتشــار اخبار نقض حریــم خصوصی و به دنبال آن جریمــه اپراتورها، 
رگوالتوری با اشاره به بررسی اپراتورها در زمینه حفظ و صیانت اطالعات مردم، اعالم 
کرده که اپراتورها باید سازوکاری داشته باشند که به اعتماد مردم پاسخ دهند و براساس 
درآمدی که دارند، پاسخگوی حساسیت مردم باشند.در حالی که حفظ حریم خصوصی 
کاربران توسط اپراتورها یکی از وظایف آن ها به شمار می رود، در ماه های گذشته اخباری 
مبنی بر نقض حریم خصوصی توســط اپراتورها منتشر  و مواردی از جمله دسترسی 
برخی از اپراتورها به IP مشــترکان خود و در اختیار قــرار دادن این اطالعات برای 
تبلیغات هوشمند به یک سری از کسب وکارها شنید شد.پس از این اخبار، حسین فالح 
جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- گفته بود: بزرگترین 
سرمایه یک اپراتور اعتماد یک کاربر است و این طور نیست که اپراتورها به طور گسترده و 
ساماندهی شده اطالعات را در اختیار دیگران قرار دهند. این کار ممکن است به روش های 
مختلف دیگر صورت گرفته باشد، از جمله شماره هایی که کاربران در شبکه های اجتماعی 
می گذارند و یا دیتابیس هایی که در فروشگاه ها از شماره کاربران ایجاد شده است.آذری 
جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات - نیز با اشــاره به اطالعات مشترکان که 
 ممکن است از طریق اپراتورها در اختیار شرکت ها قرار گرفته باشد، تصریح کرده بود: اگر 
با مهندسی اجتماعی به نوعی سر مخاطب کاله گذاشته باشند که طبیعتا خود اپراتور 
این کار را نمی کند، باید این موضوع را بررسی کرد که دامنه آن چه بوده است و در فضای 
کلی نمی توان درباره آن صحبت کرد. اما تبعا این کار درست نیست و نظارت سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید آن را بررسی کند.البته درنهایت آشکار شدن این 
موضوع که شماره های مشترکین دو اپراتور هنگام استفاده از اینترنت همراه و ورود به 
برخی سایت ها، در اختیار سایت پذیرنده قرار گرفته بود، موجب شد این اپراتورها بنابر 
مفاد موافقت نامه پروانه اپراتورهای تلفن همراه، به دلیل عدم اهتمام در حفظ اطالعات 
مشترکین، 40 میلیارد ریال جریمه شوند.در این راستا، مجید حقی - معاون سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - از برنامه رگوالتوری برای بررسی اپراتورها در زمینه 
حفظ و صیانت اطالعات مردم خبر داده و گفته است: باید سازوکار، ابزار، فرایند پشتیبانی 
و استانداردی که اپراتورها در زمینه حفظ و نگهداری اطالعات کاربران دارند، مشخص 
شود چراکه امانات مردم در نزد اپراتورهاســت که باعث رشد، سودآوری و ارتقاء آنان 
می شود و کسب وکار اپراتورها را شکل می دهد.وی با بیان اینکه رگوالتوری، اپراتورها و 
کسانی که از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات پروانه کسب کردند و قرار است در فضای 
کسب و کار کشــور فعالیت های مرتبط خود را داشته باشند، امانت دار مردم هستند، 
گفت: اپراتورها باید در خصوص صیانت از اطالعات مردم حساس باشند و به همین دلیل 
باید سازوکاری داشته باشند تا از این امانت صیانت کنند و اعتماد مردم را پاسخ دهند تا 
براساس درآمدی که از فضای کسب و کار دارند، حساسیت مردم را پاسخگو باشند.معاون 
نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تاکید وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات بر حفظ و صیانت از اطالعات کاربران افزود: اپراتورها باید 
در واقع حداکثر دقت و انرژی در صیانت از اطالعات مردم به خرج دهند.حقی از ارسال 
نامه ای به همه اپراتورهای ثابت و همراه کشور در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران 
خبر داده و اظهار کرد: اپراتورها قبال اعالم کرده بودند که توجه خاصی به حفظ اطالعات 
مردم دارند و به وظایف خود در این زمینه آگاه هســتند اما سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی طی نامه ای از اپراتورها خواست تا سازوکار، فرایند، ابزار، تجهیزات و 

استانداردی که در زمینه حفظ و صیانت اطالعات مردم دارند را اعالم کنند.

فروش اعتباري خودروهاي ایراني ایران 
خودرو با قیمت قطعی

| گروه صنعتي ایران خودرو با توجه بــه نیاز و تقاضاي بازار، روش 
هاي متنوع فروش به صورت فروش فوري، پیش فروش و اعتباري را در سال 

حمایت از کاالي ایراني تدوین و اجرا مي کند.  
به گــزارش کائنات و به نقــل از ایکوپرس ، مصطفي خــان کرمي معاون 
بازاریابي و فروش ایران خودرو گفت: پس از استقبال مشتریان از طرح فروش 
فوري محصوالت ایران خودرو و در راســتاي پاسخگویي به نیاز مشتریان به 
خودروهاي ایراني، طرح فروش اعتباري محصوالت این شرکت را از دوشنبه 
بیســت و هفتم فروردین ماه آغاز کرد و این روش فروش تا تکمیل ظرفیت 

ادامه خواهد داشت.
خان کرمي خاطر نشــان کرد: علیرغم تغییرات اخیــر نرخ ارز و به جهت 
جلوگیری از کاهش قدرت خرید مشتریان، فروش اعتباري محصوالت ایران 
خودرو با قیمت هاي قطعي و بدون افزایش قیمت خودرو نسبت به سال 96 

توسط این شرکت صورت مي گیرد .
وي افزود: خودروهای این طرح پژو 405 بنزیني و دوگانه سوز ، پژو 206 
تیپ 5 ، 206صندوقدار وي 8 ، ســمند ال ایکس با موتور اي اف7 بنزیني و 
راناي ال ایکس است که با موعد تحویل 30 روزه و با بازپرداخت های 12، 18 

و 24 ماهه عرضه مي شوند .
وي تاکید کرد : در طرح فروش اعتباري ، افزایش هزینه هاي بیمه و شماره 
گذاري ، مطابق تعرفه هاي قانوني از ســوي مراجع ذیربط مشمول ثبت نام 
کنند گان مي شــود که این افزایش ها مربوط به قیمــت خودرو نبوده و به 

شرکت ایران خودرو مرتبط نیست .
معاون بازار یابي و فروش ایران خودرو افزود: متقاضیان مي توانند با مراجعه 
به نمایندگی های مجاز سراسر کشور نســبت به ثبت نام در این طرح اقدام 
کرده و از مزایاي آن بهره مند شوند . همچنین طرح های دیگر فروش نیز در 

هفته آتی ارائه خواهد شد .

بازار اعتبارات سردرگم شده است
| نایب  رئیس اتــاق بازرگانی ایران گفــت: بازار اعتبــارات در ایران با 
سردرگمی مواجه شده است.حسین سالح ورزی با بیان اینکه بازار اعتبارات ایران 
باید به بازار اعتبارات جهانی متصل شود، اظهار کرد: جزیره ای دیدن و عمل کردن 
و اصرار بر انحصار موجود در بانکداری، تصمیمات و اقدامات سلیقه ای در تعیین 
نرخ سود راه برون رفت از تنگناهای بازار اعتبارات و شبکه بانکداری ایران نیست.

وی ادامه داد: بازار اعتبارات در دنیای امروز از گستردگی و ژرفای قابل اعتنایی 
برخوردار اســت و ابزارها و روش های گوناگونی در این بازار فعالیت دارند. شبکه 

بانکی در بازارهای اعتباری تنها یکی از ابزارها به شمار می آید.
ســالح ورزی بیان کرد: در کنار بازار سرمایه و مشــتقات آن، بازار بیمه و انواع 
بیمه نامه ها، اوراق قرضه دولتی و خصوصی، شرکت های تأمین سرمایه خصوصی 

و... نیز فعالیت می کنند.
وی گفت: بر اساس آمار و اطالعات منتشر شده از سوی مقام های رسمی بانک 
مرکزی، سهم بانک ها از بازار اعتبارات 80 تا 90 درصد است. به عبارت دقیق تر، 
سایر بخش های بازار اعتبارات در ایران تنها 20 درصد سهم باقیمانده را به خود 

اختصاص داده اند.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان تصریح کرد: با توجه به ساختار مالکیت، مدیریت 
و رفتار تاریخی دولت با بانک ها که از زمان دولتی شــدن بانک ها در تابســتان 
1358 تاکنون با شــدت و ضعف ادامه داشته و دارد، منابع مستقر در بانک ها در 
دســترس ترین منابع برای متقاضیان سرمایه است و این گروه می توانند با توجه 

به فشارهایی که به دولت و بانک ها می آورند منابع این نهاد را در اختیار بگیرند.
او گفت: واقعیت این است که فعالیت بانک های ایرانی به دالیل گوناگون »بنگاه 
محور« است و آمارها نشان می دهد از سال 1367 تا سال 1393 حدود 60 درصد 
از خانواده های ایرانی هرگز از منابع بانکی اســتفاده نکرده اند و بیشــترین سهم 

اعتبارات به بنگاه ها اختصاص داده شده است.
سالح ورزی اضافه کرد: یک واقعیت دیگر در کارنامه بانکداری ایران پرداخت وام 
و اعتبارات زیر نرخ تورم ساالنه عمومی در اغلب سال های پس از انقالب تا امروز به 
استثنای چند سال بوده است. در حال حاضر می توان تأکید کرد نرخ بهره بانکی 
باالتر از نرخ تورم ساالنه اعالم شده است. این اتفاق اخیر بحث های دامنه داری در 
میان متقاضیان وام و اعتبارات بانکی ایجاد کرده است. این بحث ها در اسفندماه 
پارسال و پس از پذیرش بازگشت نرخ سود سپرده گذاری به 20 درصد اوج گرفت.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیــان اینکه هواداران اقتصاد رقابتی از همان 
زمان که بانک مرکزی دستور داد نرخ سود ســپرده گذاری ساالنه به 15 درصد 
کاهش یابد به این کار اعتراض داشــتند، گفت: فعــاالن بخش خصوصی نیز به 
بازگشت نرخ سود به 20 درصد اعتراض دارند چون به خوبی می دانند این نرخ سود 
سپرده گذاری به معنای رســاندن نرخ سود تسهیالت به طور رسمی به 25 تا 26 
درصد است. از طرف دیگر بانک های ایرانی باور دارند در غیاب جذب سپرده های 
تازه، ممکن اســت ادامه زندگی بانک ها به خطر بیافتد و رفتار بانک ها برای زنده 
ماندن طبیعی است.وی افزود: طرفداران اقتصاد رقابتی باور دارند نباید دولت با 
دستکاری در نرخ های ســود، پس انداز کنندگان را جریمه کند و اگر برای پول 
مردم حتی با نرخ های بهره 25 درصد تقاضای مؤثر وجود دارد چرا این قیمت و 

بها از وام گیرندگان اخذ نشود.

سکه پیش فروش را حتما سکه تحویل بگیرید

بانک

میز خبر

فساد و 
چالش های 
پیش رو

| آیا بــدون برخورد جدی با فســاد اقتصادی، می توان 
به مقابله با مشــکالت عدیده اقتصاد کشــور امید داشت؟ پاسخ 
به این ســوال از این جهت اهمیت ویژه دارد که هم مشــکالت 
تولید کماکان پابرجا اســت و هم ســایه تحریم های احتمالی، 
اصالح امــور در داخل کشــور را به ضرورتی جــدی بدل کرده 
اســت. بخش قابل مالحظه ای از مشکالت کنونی اقتصاد با فساد 
رابطه ای تنگاتنگ دارند.بحران موسسات مالی نمونه ای آشکار از 
این واقعیت است. اکنون ما می دانیم که هریک از این موسسات 
مالی و اعتباری به جایی »وصل« بودند و در واقع تیول گروه های 
ذی نفوذ به شمار می رفتند. دشواری انحالل یا مهار آنها و تداوم 
بازی »پانزی« خســارت باری که بــه راه انداختنــد، از همین 
ارتباطات ناشــی می شد. دشــوار می توان پذیرفت که پرداخت 
بهره های نجومی )تا نزدیک 30 درصد( به سپرده گذاران و توزیع 
»سودهای موهوم« به سهامداران موسســات اعتباری و برخی 
بانک ها، از چشم بانک مرکزی پنهان مانده باشد. ظاهرا پشتوانه 
سیاسی خالفکاران محکم تر از آن بوده که نهادهای ناظر، به رغم 

برخورداری از اختیارات گسترده قانونی برای برخورد با تخلفاتی از 
این دست، توان یا تمایل ورود به این قضایا را در خود ندیده و عمال 
چشم بر آنها بستند و دست آخر هم خسارت های سپرده گذاران 
را از بیت المال پرداخت کردند.بی تردید خسارت های تحمیل شده 
به اقتصاد کشــور به این نوع تخلفات محدود نمی شود. حتی نام 
بردن از اختالس ها و زد و بندهای مفســده آمیزی که به برکت 
تالش رسانه ها به رسوایی منجر شدند، از فرصت این نوشته خارج 
اســت. یادمان هســت که معاون اول رئیس جمهوری از »فساد 
سیستمیک« در کشور ســخن گفت و رئیس جمهوری فساد را 
عامل اصلی نارضایتی ها و مانع رونق اقتصادی دانســت. کاهش 
ســرمایه گذاری، به ویژه در حوزه تولید نیز که صنعت کشــور را 
به قهقرا می برد، با فساد بی ارتباط نیســت. در حقیقت، یکی از 
دالیل دافعه فعالیت های تولیدی در کشــور ما، حضور پرقدرت 
انحصارهای دولتی و خصولتی بهره  مند از رانت و رقابت نابرابری 
اســت که به بخش خصوصی واقعی تحمیل می شود.اینکه فساد 
گسترده با مشکالت اقتصادی کشــورها رابطه بی چون و چرایی 

دارد، در مطالعات متعدد به اثبات درآمده اســت. به گفته رئیس 
صندوق بین المللی پول »گرچه هزینه های اقتصادی مســتقیم 
فساد به خوبی به شــناخت درآمده، اما هزینه های غیرمستقیم 
فســاد، از طریق کند کردن رشد اقتصادی و تشــدید نابرابری 
درآمدها، شاید حتی اساســی تر و خســارت بار تر باشد... فساد 
گسترده اعتماد به دولت را کاهش می دهد و معیارهای اخالقی 
شهروندان را خدشه دار می ســازد.« رتبه 131 کشور ما در میان 
176 کشور بررسی شده ازسوی »سازمان شفافیت بین المللی« 
در سال 2016، موید آن است که اقتصاد کشور لطمات شدیدی 
را از این بابت متحمل می شود.این مطالب البته تازگی ندارند. آنچه 
تازگی دارد شرایط کنونی اقتصاد کشور و چشم انداز تحوالتی است 
که مبارزه قاطع با فســاد را به ضرورتی حیاتی بدل کرده است. 
تهدیدهای آمریکا و اروپا درباره تحریم ها ممکن است توخالی و 
به منظور ارعاب و امتیازگیری مطرح شده باشند. اما این احتمال 
را هم نباید از نظر دور داشت که ممکن است حتی اروپاییان نیز 
با آمریکا همراهی کنند و اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهند.

ت
ش
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| غالمعلی جعفرزاده ایمن آبــادی نماینده مردم 
رشت در مجلس شورای اسالمی با اشاره به آخرین تصمیمات 
در خصوص ممنوعیت خریدوفروش ارز در صرافی ها، گفت: 
در مورد تصمیمی که اخیراً در مورد عدم خریدوفروش ارز 
در صرافی ها گرفته شده اســت، باید بگویم که این تصمیم 
قابلیت ادامه دادن ندارد. ما در یک مقطعی می توانیم همه 
مســائل را متوقف کنیم تا یک آرامشی برقرار شود. اما شما 
در هیچ کجای دنیا عبارت هایی مانند اعدام می کنیم و .. را 
نشنیده اید که بخواهند اقتصادشــان را با این کارها کنترل 
کنند. ما نمی توانیم بیشتر از این ادامه بدهیم، در یک مقطعی 
برای اینکه التهاب بازار را بگیرند، متوقف کردن دادوســتد 
هیچ اشکالی نداشت اما دولت باید یک برنامه و تدبیری را در 

این خصوص بیندیشد. 
این نماینده مجلــس ادامه داد: مــا نمی توانیم که با این 
تصمیمات کشــور را تعطیل کنیم. این تصمیم باید موقتی 
باشــد و ســریعاً در خصوص آن تعیین و تکلیف کنند، این 
شرایط باید موقتی باشد. تیم اقتصادی دولت هم از ما فرصت 
می خواهند که بتوانند التهابات بازار را به نوعی کنترل کنند. 
طبیعتاً ما نیز تصمیم نداریم که کشور را این گونه اداره کنیم. 
من در گذشــته هم اعالم کرده ام که توزیع ارز باید از سوی 

بانک های مورد اعتماد به مردم صورت بگیرد. 
جعفرزاده، با بیان اینکه در این شــرایط حتماً و قطعاً یک 
بازار ســیاه شکل می گیرد، خاطرنشــان کرد: فردی که ارز 

نیاز دارد باید ارز خود را در این شــرایط از کجا تهیه کند؟ 
آیا این افرادی که بــه ارز نیاز دارند بایــد همین طور صبر 
کنند تا آیین نامه ها تصویب شــود؟ مگر می شــود ملت را 
این گونه معطل کرد. علیرغم همــه قول هایی که داده اند و 
اعالم کرده اند که هیچ مشکلی در بحث دارو و درمان پیش  
نمی آید، اما دقیقاً در همین حوزه ها مشکالت در حال بروز 
است و مردم برای بیماران خودشــان نگرانند، دانشجویانی 
که در خارج از کشور هســتند برای تأمین ارز خود مشکل 
دارند و به شدت نگران هســتند، در همین یک ماه گذشته 
کلی مشکل برایشان ایجاد شده است. بنابراین معتقدم ادامه 
این روند اصاًل به صالح نیســت و دولت باید برای باز شدن 
فضای اقتصادی کشور و ثابت ماندن قیمت ارز، تدبیراتی را 
 بیندیشــد. دولت تدبیر و امید هم یعنی اینکه در خصوص 
مســائلی مانند این  موضوع، تدبیر الزم را اتخاذ کند. عضو 
کمیســیون برنامه وبودجه، با اشاره به افزاش قیمت عوارض 
خروج از کشور که در مجلس به تصویب رسیده است، گفت: 
مجلس عوارض خروج از کشور برای سفرهای زیارتی را حل 
کرده است. اما در خصوص سفرهای سیاحتی باید بگوییم که 
فردی که می خواهد به خارج از کشور برود و چند هزار دالر 
خرج کند، چند دالر یا چند صد دالر زیاد برایش مشــکلی 
ایجاد نمی کند. ما نمی توانیم به کســی که می خواهد برود 
گردش سوبسید بدهیم. این عوارض خروج از کشور آن طوری 
که ما حســاب کردیم، بیش از 4 درصد هزینه سفر نیست. 

فردی که می خواهد برود گردش، باید این عوارض را پرداخت 
کند، در بسیاری از کشورهای دنیا این امر مرسوم است و در 
برخی از کشورهای دیگر خیر. این موضوع بستگی به تصمیم 
دولت آن کشور دارد. غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی ادامه 
داد: با این شرایط در نوروز دیدیم که سفرها کم نشد و مردم 
به سفرهای سیاحتی خود رفتند. جعفرزاده با بیان اینکه این 
موضوعات اصاًل نقض حقوق شهروندی نیست، خاطرنشان 
کرد: در بسیاری از مســائل از مردم عوارض خروج از کشور 
دریافت می شــود. مردم در دنیا حتی برای آب خوردن هم 

عوارض پرداخت می کنند، آیا این ها نقض حقوق شهروندی 
اســت؟ من این موضوع را اصاًل قبول ندارم. ما نمی توانیم تا 
حد زیادی درآمدهای دولــت را کاهش بدهیم، اگر عوارض 
خروج از کشور برای سفرهای سیاحتی افزایش پیدا کرده از 
آن سو برای ســفرهای زیارتی این هزینه کاهش پیدا کرده 
است. دولت اعالم کرده اســت که برای تأمین درآمدهایم، 
این تدابیر را اتخاذ کرده ام ما نیز در چارچوب قانون موافقت 
کردیــم. معتقدم این موضوع به آن درصدی که ســفرهای 

خارجی می روند فشاری وارد نمی کند.

سقوط به سمت »بازار سیاه«
ممنوعیت خریدو فروش ارز کشور در گفت وگو با جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه وبودجه بیان شد:

خبر

| رئیس کل بیمه مرکزی از رشــد 30 درصدی بیمه های عمر در ســال گذشته 
خبر داد و گفت: باید زمینه توســعه اوراق بهادار مبتنی بر بیمه را از طریق بازار سرمایه و 

صندوق های سرمایه گذاری توسعه داد.
عبدالناصر همتی در نمایشــگاه بورس، بانک و بیمه با اشــاره به اهمیت تامین مالی در 
اقتصادگفت: سبک کارآمدی نظام تامین مالی در کشــور به فعالیت سه بازار پول، بیمه و 
سرمایه بســتگی دارد.وی در ادامه بیان کرد: تامین مالی کارآمد منجر به رشد اقتصادی 
می شود و این مهم به چندعامل بستگی دارد. اولین مورد موضوع تصمیم گیری در هریک 
از ارکان است. در این زمینه میزان هماهنگی بین ارکان از اهمیت  زیادی برخوردار است.
همتی دومین ویژگی یک تامین مالی کارآمد را رشد و تناسب هر کدام از ارکان دانست و 
گفت: بازارها باید بتوانند در یک سطح یکسان رشد کنند و دستاوردهای هماهنگی داشته 
باشــند. اگر یک بازار از دیگری ســبقت بگیرد این نظم تا حد زیادی بهم می خورد.رئیس 
کل بیمه مرکزی بخش سوم را ایجاد فضای تعاملی مناسب بین ارکان دانست و گفت: این 
نمایشگاه خود یکی از نمودهای تعامل و همکاری بورس، بانک و بیمه است. شرکت ها در 
این نمایشگاه می توانند دستاوردهای خود را در اختیار یکدیگر بگذارند و به ابزار های جدید 
دست پیدا کنند.وی در ادامه گفت: بیمه عامل ارتقای آرامش میان مردم و ثبات اقتصادی 

اســت. مهمترین اثر بیمه مدیریت ریسک ملی و کاهش هزینه های مبادالتی است.همتی 
با اشاره به رشد صنعت بیمه بیان کرد: رشد مداوم صنعت بیمه در سال های گذشته بسیار 
مشــهود بوده است. در این زمینه حق رشد بیمه ها نســبت به GDP رشد قابل توجهی 
داشته اســت. گواه این موضوع نیز رشــد 21 درصدی حق بیمه در سال 1396 نسبت به 
سال 1395 است.وی یکی از مهمترین سرمایه گذارهای را در زمینه بیمه عمر عنوان کرد و 
گفت: در این زمینه رشد بسیار خوبی داشتیم. براساس چشم انداز  صنعت بیمه، بیمه عمر 
تا سال 1404 در پرتفوی بیمه رشد 50 درصدی دارد.همتی در بخش دیگری از اظهاراتش 
به همکاری های مشــترک بازار سرمایه و بیمه اشــاره کرد و گفت: اوراق بهادار بیمه ای از 
جمله اوراقی است که می تواند در اختیار فعاالن بورسی و بیمه ای قرار بگیرد.وی افزود: در 
سال های آتی با پیش بینی روند رشد بیمه عمر می توان امیدوار بود بیشتر از ظرفیت های 
بازار سرمایه استفاده کرد. هم اکنون بحث بیمه اتکایی بسیار مطرح است که این نوع بیمه 
می تواند از ظرفیت های بازار ســرمایه تا حد زیادی استفاده کند.رئیس کل بیمه مرکزی 
همچنین استفاده از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری را مهم ارزیابی کرد و گفت : بحث 
اتصال منابع بیمه عمر به  صندوق های سرمایه گذاری امسال پیگیری می شود. این موضوع 

نیز می تواند جذابیت بیمه عمر را افزایش دهند.

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد:

توسعه اوراق بهادار مبتنی بر بیمه در بازار سرمایه


