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 176هزار نفر تسهیالت ازدواج
از بانک ملی ایران دریافت کردند

سودجویان
بازار ارز
غالف کردند

این روزها چشم بیشتر مردم به بازار طالو ارز است،
چراکه رسانه های بیگانه با اخبار نادرست موجب تشویش
اذهان عمومی در این حوزه شده اند.
بازار ارز در ریلی روان به نام ثبات در نرخ
اسعار خارجی در حال حرکت است؛ به طوری که
در یک الی دو هفته گذشته تا به امروز هیچ جهش
نرخی رخ نداده و همچنان تقاضا برای ارز با
کمترین میزان رو به روست  .هم اکنون دالر در
بازار غیررسمی حدود  14الی  14.300هزار تومان
در حال عرضه است.
یورو نیز طبق اعالم روزانه بانک مرکزی به
مسافران،دانشجویان و فرصت های مطالعاتی با نرخ 14
هزار و  307هزار تومان عرضه می شود.
متقاضیان ارز واقعی شدند
یک منبع آگاه در بانک ملی  ،اظهار کرد :روزهای
اخیر تغییرات نرخی در بازار ارز مسافرتی و دانشجویی
مشهود نبوده و بازار در روند بسیار ثابتی قرار گرفته بود،
به نظر می رسد واقعی شدن متقاضیان این بازار مشکالت
قبل را نیز از بین برده است.
همچنین طبق مشاهدات عینی از بازار ارز واقع در
میدان فردوسی ،جوی آرام بر بازار حاکم است  ،بسیاری
از افراد فعال در صرافی های این مکان نیز معتقدند حذف
تقریبی دالل ها و تاثیر مجازات سنگین مخالن بازار ارز،
باعث شده است تا معامالت ،جامه واقعی بر تن کرده و
دالل ها زمینه را برای فعالیت خود مناسب نبینند.
میزان عرضه و تقاضای بازار آزاد ارز فرصت
سودجویی را از شیادان گرفت
یکی از صرافان فعال در بازار ارز  ،با اشاره به
شایعات مطرح شده مبنی بر بازگشت گرانی به این بازار
گفت :به نظر می رسد این فعالیت های منفی از جانب
عده ای در خارج از کشور تغذیه می شود زیرا بازار ارز این
روزها  ،جو شلوغی را مشاهده نمی کند وصرافی ها نیز با
نرخ های کامال معقول در حال معامله هستند.
وی اظهار کرد :با توجه به تجربه این جانب در بازار
ارز  ،دیگر شاهد روند صعودی قیمت ارز نخواهیم بود.
چرا که آن اضطراب موجود در بازار نیز بیشتر بر پایه

بورس
رشد کرد

مان ُور جنگ روانی ایجاد می شد.
همچنین شایان ذکر است که نظارت جدی و دقیق
بانک مرکزی ،بر میزان عرضه و تقاضای بازار آزاد ارز این
جرات را از برخی سودجویان گرفت تا با دستکاری نرخ
ها به صورت دلخواه موجب برهم زدن بازار ارز باشند.
رجز خوانی همتی برای تحریم های تکراری و
بی تاثیر آمریکا
بر اساس این گزارش عبدالناصر همتی ،رئیس کل
بانک مرکزی به صراحت اعالم کرده که آمریکا در تحریم
کامل نفت ایران و به صفر رساندن آن به هر دلیل و
بهانهای ناکام شده است .با معافیت تدریجی کشورهای
متعدد از تحریم خرید نفت ایران ،فضای آتی تجاری و
درآمدی کشور مشخصتر میشود.
همچنین به این نکته هم اشاره کرده است که در
ماههای اخیر ،ایران ذخایر ارزی خود را به حد مطلوب
رسانده و متناسب با شرایط در حال تغییر ،حتی در
شرایط بسیار نامحتمل به حداقل رساندن صادرات نفت،
برنامه متناسب با آن را دارد.
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده که این بانک،
با تنظیم دقیق منابع و مصارف ارزی کشور ،تالش خود
را همانطور که در هفتههای اخیر نشان داد بر ثبات بازار
پول و ارز متمرکز کرده و تقویت تدریجی و روز افزون
پول ملی و افزایش رقابت پذیری اقتصاد و جلوگیری از
نوسانات را هدف قرار داده است .
وی این وعده را هم داده است که بانک مرکزی در
کنار برنامه ریزی برای تعادل بازار ارز و کنترل تورم در
کنار دولت ،وضعیت معیشتی و رفاهی مردم ،خصوصا
دهک های پایین درآمدی را مدنظر دارد و از هیچ
کوششی برای بهبود شرایط فروگذار نمی کند.
تقاضای غیر منطقی برای خرید سکه و طال و
همچنین ارز مشاهده نمی شود
محمد کشتی آرای ،رئیس کمیسیون تخصصی طال
و جواهر اتاق اصناف ایران ،اظهار کرد :بازار در شرایط
مطلوبی به سر می برد و کامال آرامش در آن حس می
شود.
وی افزود :تقاضای غیر منطقی برای خرید سکه و

قیمت سهام شرکتهای خودرویی و بانکی امروز بر خالف
روز گذشته در مدار رشد قرار گرفت .در عین حال با افزایش قیمت
سهام بیشتر شرکتها ،شاخص کل توانست حدود  ۱۲۴۱واحد
رشد کند.
دیروز از لحظه باز شدن معامالت بورس اوراق بهادار تهران
شاخص کل شروع به رشد کرد و توانست با  ۱۲۴۱واحد افزایش
تا رقم  ۱۸۴هزار و  ۱۵۹واحدی باال رود .همچنین شاخص کل
هموزن نیز همراستا با نماگر اصلی  ۳۴۹واحد رشد کرد و به رقم
 ۲۸هزار و  ۲۵۰واحدی رسید.
شاخص آزاد شناور نیز با  ۱۵۵۴واحد رشد رقم  ۱۹۳هزار و
 ۹۰۴واحدی دست یافت .شاخص بازار اول و دوم نیز هر یک به
ترتیب  ۸۷۲و  ۲۶۷۴واحد رشد کرد.
بانک ملت ،معدنی و صنعتی گلگهر ،بانک صادرات ایران و
پاالیش نفت تهران هر یک به ترتیب  ۶۳ ،۷۱ ،۱۱۰و  ۵۹واحد
تاثیر مثبت روی شاخصهای بازار سهام داشتند اما در طرف مقابل
نفت بهران ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پاالیش نفت تبریز هر

طال و همچنین ارز مشاهده نمی شود و این امر بیانگر
واقعی شدن بازار و کوتاه شدن دست دالل ها از این
بازار است.
کشتی آرای از وجود ثبات در بازار در دو هفته
گذشته تا کنون خبر داد و گفت :این آرامش به دو
دلیل بوجود آمده است یکی از این دالیل واقعی شدن
متقاضیان است.
این اظهار نظرها همگی از بی تاثیری فشار روانی
از آن سوی مرزها بر اقتصاد ایران خبر می دهد چراکه
تحریم ها بحث جدید و نوظهوری نیستند و تنها با زبان
های مختلفی برای ایران تعریف می شوند و کارشناسان
و مسئوالن مربوط همواره آمادگی خود را برای مقابله با
این موضوع اعالم کرده اند.
برقراری کانال مالی با اتحادیه اروپا
کامران سلطانی زاده ،مدیر روابط عمومی کانون
صرافان ایرانیان  ،با اشاره وضعیت فعلی بازار آزاد
ارز گفت :شرایط مطلوب حال حاضر در بازار ارز،
به مدیریت به جا و برنامه ریزی صحیح بانک مرکزی
بر می گردد.بسیاری از خبرگزاری های آنسوی مرزها
به تاثیر تحریم ها بر ایران پرداخته اند که ما معتقدیم
این تحریم ها تنها یک بار روانی است و تاثیر چندانی
بر بازارهای ما نخواهد گذاشت زیرا این موضوع برای
ما جدید و نوظهور نیست.
وی افزود :زمانی که بانک مرکزی صرافی ها را به
رسمیت شناخت و اجازه تعیین نرخ را به صورت مستقل
در اختیار آن ها قرار داد به نوعی آبی به روی آتش این
نهادها ریخت.صرافی ها از چند ماه قبل منابع خود را از
طریق عرضه و تقاضا تامین می کردند که این روند هم
اکنون نیز ادامه دارد.
مدیر روابط عمومی کانون صرافان ایرانیان گفت:
عامل دیگری که منجر به واقعی سازی بازار ارز شد ،ایجاد
بازار توافقی برای تجاری بود که نیاز به تهیه ارز فوری و
واردات کاالی مورد نظر خود را داشته اند.
وی ابراز کرد :اما اصلی ترین موضوعی که منجر به
ایجاد آرامش فعلی در بازار ارز شده است ،کوتاه کردن
دست دالالن و سودجویانی که هم به صورت واقعی و

یک به ترتیب  ۲۱ ،۳۴و  ۲۰واحد تاثیر کاهنده روی شاخصهای
بازار داشتند.
دیروز در گروه بانکها و موسسات اعتباری قیمت سهمها با
رشد همراه بود و اکثرا بیش از سه درصد رشد را در این نمادها
شاهد بودیم .حتی در تعدادی از نمادهای بانکی صف خرید قابل
مشاهده بود.
در گروه فرآوردههای نفتی ،کک و سوخت هستهای نوسان
قیمت سهمها عمدتا کمتر از دو درصد بود .برخی از این نمادها
نیز همچون نماد سرمای ه گذاری صنعت نفت توانست چهار درصد
افزایش قیمت را شاهد باشد در عین حال نفت بهران با حدود ۳.۱
درصد کاهش قیمت روبهرو شد.
در برخی از روزها در هفته گذشته خودروییها و بانکیها
توانسته بودند شاهد رشد قیمت سهمشان باشند ،اما از ابتدای
هفته گذشته این سهمها و مخصوصا خودروییها با کاهش
قیمت روبهرو شده بودند ،اما امروز فعاالن بازار سهام شاهد
افزایش فزاینده سهمها در گروه خودرو و ساخت قطعات بودند؛

بانک مسکن ،پایدارترین بانک در بین بانک های پرتراکنش

بانک مسکن برای چهارمین ماه متوالی
به عنوان پایدارترین بانک در بین بانک
های پرتراکنش شبکه شتاب از طرف بانک
مرکزی معرفی شد.

بر اساس این گزارش ،بانک مسکن در
شهریور ماه سال جاری با پردازش بیش از 90
میلیون تراکنش مالی موفق در ماه،در بین بانک
های متوسط و بزرگ ،به عنوان با کیفیت ترین
و پایدارترین سرویس دهی خدمات مبتنی بر
کارت به مشتریان معرفی شد.
مطابق بررسی های صورت گرفته ،بانک
مسکن در حوزه صادر کنندگی با رشد بیش
از سه میلیون تراکنش در شهریور ماه نسبت
به مرداد ماه سال جاری و رشد  24درصدی
تعداد تراکنش نسبت به ماه مشابه درسال
 ،96عملکرد قابل توجهی را ثبت کرده است.
این روند نشان می دهد بانک مسکن با وجود
افزایش چشمگیر نرخ تراکنش ها توانسته
است عالوه بر به تصویر کشیدن عملکردی
درخشان به عنوان یک بانک تخصصی،

گامی استوار در راستای افزایش رضایتمندی
مشتریان بردارد  .بانک مسکن همواره سعی
کرده است که در حوزه بانکداری الکترونیک
یکی از بانک های پیش رو باشد که آمارهای
عملکردی بانک مرکزی نیز این موضوع را
تایید می کند .در این خصوص متنوع سازی
ابزارها و ارائه خدمات اینترنتی با کیفیت در
بانک مسکن همواره مورد تاکید قرار گرفته
است.
بررسی ها از عملکرد  6ماه نخست سال
جاری در بانک مسکن نیز نشان می دهد
که متوسط تعداد تراکنش های ماهانه هر
خودپرداز  12هزار و  355تراکنش بوده و
اهداف تعیین شده در این بخش محقق شده
است .همچنین مطابق بررسی ها متوسط
تراکنش هر کیوسک در هر ماه به میزان

هم به صورت مجازی در کانال و گروه ها فعالیت می
کردند  ،است .
سلطانی زاده بیان کرد :همین موضوع میزان باالیی
از نگرانی صرافی ها و حتی عموم مردم را که تغییرات
نرخ ارز در بازار بر معیشت آن ها نیز تاثیر می گذاشت،
را بر طرف کرد.در کل زمانی که بتوان فرکانس های
روانی منفی را در بازارها مهار کرد ،دیگر شاهد نوسانات
و اتفاقات از این قبیل نخواهیم بود که خوشبختانه این
روزها نیز شاهد آن هستیم.
وی اضافه کرد :عامل دیگری که ما را در پیشرفت
و ثبات در بازارهایمان ،کمک می کند ایجاد کانال های
ارتباطی میان ایران و اتحادیه اروپاست که در هر حالت
میزان ارز مورد نیازمان را تامین خواهند کرد.
مدیر روابط عمومی کانون صرافان ایرانیان در پاسخ
به سوالی مبنی بر این که آیا فروش ارز در بانک ها
مشکلی برای صرافی ها ایجاد نمی کند ،گفت :همگی
باید دست در دست هم بدهیم تا از پیج و خم مشکالت
اقتصادی و بحران های احتمالی عبور کنیم ،قطعا فعالیت
بانک برای عرضه ارز به متقاضیان هیچ مشکلی را برای
صرافی ها ایجاد نمی کند،شاید ما در برخی موارد با سود
و درآمد کمتری مواجه شویم اما باید بدانیم که فرهنگ
فداکاری باید در کشور نهادیه شود.
سلطانی زاده در پایان گفت :در حال حاضر بازار
ارز رسمی  ،آرام است و قطعا هیچ مشکلی در ارائه ارز
و خرید آن در صرافی ها وجود ندارد ،همکاری بانک
مرکزی با دادگستری برای مجازات متخلفان موجب
شد تا تقاضاهای کاذب از بازار ها برچیده شود.مردم
باید بدانند ارز به عنوان یک سرمایه تلقی نمی شود
بلکه نوعی اسکناس برای مصارف خاص شناخته شده
است.
در نهایت با بررسی نظرات کارشناسان و افراد
فعال در بازار سرمایه پی می بریم این روزها بازار ارز
با روند خوبی رو به روست ،مردم باید بدانند ایجاد
هرگونه تنش در بازارهای خاص همچون بازار ارز ،تنها
به معیشت عده ای از مردم که با معامله ارز رابطه ای
ندارند ضربه خواهد زد.

به طوری که تعداد زیادی از سهمهای این گروه بیش از چهار
درصد رشد قیمت را تجربه کردند و بعضا با صف خرید همراه
شد.
اما در گروه استخراج کانههای فلزی شاهد رشد قیمتها
بودیم .البته این رشد قیمتها در برخی سهمها کمتر از یک درصد،
در برخی حدود  ۲.۵درصد و در اندک سهمهایی حدود پنج درصد
بود .ارزش معامالت بورس تهران امروز به رقم  ۷۹۴میلیارد تومان
رسید و حجم معامالت رقم  ۲.۳میلیارد سهم و اوراق مالی را رد
کرد .همچنین تعداد معامالت این بازار به عدد  ۱۳۲هزار و ۷۱۲
واحدی رسید.
آیفکس نیز با  ۲۶واحد رشد توانست بار دیگر از تراز
 ۲۰۰۰واحدی رد شود و به رقم  ۲۰۱۱واحدی برسد .ارزش
معامالت فرابورس ایران به رقم  ۳۵۸میلیارد تومان رسید و
حجم معامالت این بازار عدد  ۶۹۴میلیون سهم و اوراق مالی
را رد کرد .همچنین تعداد معامالت این بازار رقم  ۹۲هزار و
 ۸۴را تجربه کرد.

هزار و  832تراکنش بوده است ،که بیشتر
از سطح هدف گذاری در این بخش ،محقق
شده و در واقع عملکرد نسبت به هدف
تعیین شده سبقت گرفته است.
از سوی دیگر ،این آمارها نشان می
دهد که متوسط تعداد تراکنش های
پایانه فروش در هر ماه  134تراکنش
بوده است .همچنین آمارهای ارائه شده
نشان می دهد که متوسط مبلغ هر
تراکنش در پایانه فروش  36.5میلیون
تومان بوده است .آمارهای گزارش عملکرد
بانک مسکن حاکی از آن است که درصد
استفاده کنندگان خدمات مجازی نسبت
به مشتریان خدمات مجازی در نیمه
نخست سال جاری  19درصد بوده است.
با وجود درصد باالی تراکنش های

موفق در بانک مسکن ،سامانه ای برای
ثبت و پیگیری تراکنش های ناموفق نیز
طراحی شده است .این بانک در پایگاه
اینترنتی خود دارای سامانه ثبت و پیگیری
تراکنش های ناموفق است که در صورت
مغایرت در عملیات بانکی نظیر خرید،
پرداخت قبض ،انتقال وجه و برداشت و
عدم برگشت وجه به کار در  72ساعت،
مشتریان در این سامانه می توانند با ورود
اطالعات تراکنش خود کارشناسان بانک را
از این مغایرت مطلع کنند .این درخواست
در اسرع وقت توسط بانک بررسی شده و
مشتریان می توانند توسط این سامانه و با
استفاده از کد پیگیری که در زمان ثبت
درخواست اعالم می شود ،از نتیجه بررسی
تراکنش خود مطلع شوند.

مدیرعامل بانک صادرات خبر داد:

آغاز فرایند تهاتر بزرگ  ۱۰۰هزار میلیارد تومانی

مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به
آغاز فرایند تهاتر  ۱۰۰هزار میلیارد تومانی
بدهی پیمانکاران ،دولت ،شرکتهای دولتی
و عمومی ،بانکها و بانک مرکزی گفت:
امیدواریم تا چند هفته آینده کار نهایی شده
و اوراق اسناد خزانه برای آن منتشر شود.
حجتاهلل صیدی  ،درخصوص روند
اجرای تبصره  5قانون بودجه سال  97که
براساس آن تا سقف  100هزار میلیارد تومان
از بدهیهای پیمانکاران ،دولت ،شرکتهای
دولتی ،شرکتهای عمومی ،بانکها و بانک
مرکزی ،تهاتر میشود ،اظهارداشت :فرمهایی
به بانک داده شده است که پیمانکاران و سایر

بدهکاران به بانک آن فرمها را پر میکنند
و پس از بررسی و تایید نهایی ،مجموع
بدهیها در قالب اوراق اسناد خزانه منتشر
میشود.
وی در پاسخ به این سوال که چه
میزان از بدهی بانک صادرات در این
چارچوب تسویه و تهاتر خواهد شد ،گفت:
سهمیهای که برای بانک صادرات در نظر
گرفتهاند  8500میلیارد تومان است و ما در
این چارچوب مطالباتمان را از پیمانکاران
و شرکتهای دولتی و عمومی غیردولتی
وصول و بدهی بانک را با بانک مرکزی
تسویه میکنیم.

مدیرعامل بانک صادرات در پاسخ به
این سوال که این تسویه و تهاترها تا پایان
سال انجام خواهد شد؟ گفت :امیدواریم تا
چند هفته آینده انجام شده و اوراق اسناد
خزانه مرتبط با آن منتشر شود.
صیدی همچنین درخصوص خبرهای
منتشر شده مبنی بر توقف انجام حوالههای
ارزی در بانکها ،اظهارداشت :خیر تاکنون
مشکل خاصی بابت انجام حوالههای ارزی
وجود نداشته است و تا زمانی که امکان
استفاده از سامانه پیامرسانی مالی وجود
داشته باشد ،حواله ارزی هم انجام میشود
وی اضافه کرد :هر چند ممکن است

یک بانک خارجی به عنوان کارگزار حواله
ارزی ما را قبول نکند اما بانکهای دیگری
این حواله را میپذیرند.
وی ادامه داد :بنابراین انجام حوالههای
ارزی متوقف نشده است و تا زمانی که امکان
پیامرسانی مالی بین بانکهای ایرانی و
خارجی وجود داشته باشد ،انجام حواله ارزی
هم امکانپذیر است.
مدیرعامل بانک صادرات در پاسخ به
این پرسش که آیا بانکها با سامانههای
پیامرسان دیگری برای نقل و انتقاالت مالی
استفاده میکنند ،گفت :بانک مرکزی در
تالش است تا سامانه پیامرسان جایگزین

سوئیفت ایجاد کند اما هنوز سامانهای
جایگزین سوئیفت برای پیامرسانیهای مالی
کل سیستم بانکی اجرایی نشده است.

از ابتدای سال جاری تا پایان
مهرماه بیش از  176هزار نفر
تسهیالت ازدواج از بانک ملی ایران
دریافت کردند .به گزارش اخبار
صنعت ،حمایت از جوانان و تسهیل
امر ازدواج با پرداخت تسهیالت
قرض الحسنه یکی از محوری ترین
سیاست های این بانک است و در
هفت ماه ابتدای سال جاری 176
هزار و  823نفر با  27هزار و 679
میلیارد و  287میلیون ریال تسهیالت ازدواج بانک ملی ایران به
خانه بخت رفتند.بر اساس ابالغ بانک مرکزی ،تسهیالت ازدواج از
ابتدای سال جاری  15میلیون تومان برای هر یک از زوجین با
دوره بازپرداخت  60ماهه و نرخ کارمزد چهار درصد است .سقف
این تسهیالت در سال  96مبلغ  10میلیون تومان برای هر یک از
زوجین با مدت بازپرداخت  48ماه ،اقساط مساوی و نرخ کارمزد
چهار درصد بود.به هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد و متقاضیان به مدت دو سال
( 24ماه) از تاریخ عقد ،می توانند برای دریافت تسهیالت مذکور
اقدام کنند.با توجه به اهمیت تسهیالت ازدواج ،بانک ملی ایران
سهم قابل توجهی از تسهیالت پرداختی قرض الحسنه خود در
سال  97را به این بخش اختصاص داده است.این بانک در یک سال
ابتدای فعالیت دولت دوازدهم نیز رویکرد حمایت از زوج های جوان
را دنبال و از ابتدای مردادماه سال گذشته تا پایان خردادماه سال
جاری تعداد  214هزار و  688فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج
و تهیه جهیزیه به ارزش  25هزار و  381میلیارد ریال پرداخت کرده
است.همچنین بانک ملی ایران در طرح ضربتی ازدواج سال گذشته
هم بیشترین سهم از کل تسهیالت پرداخت شده قرض الحسنه
ازدواج را کسب کرد و از این رو مورد تقدیر بانک مرکزی قرار گرفت.

تغییر سقف عمومی تراکنش های شتابی و غیر
شتابی در سامانه های غیرحضوری بانک ملت

پیرو بخشنامه بانک مرکزی
درباره تعیین سقف جدید برای
انتقال وجه از طریق کارتهای
بانکی ،سقف عمومی تراکنشهای
شتابی و غیر شتابی کارتهای
بانکی در سامانه های غیرحضوری
بانک ملت تغییر کرد.به گزارش
اخبار صنعت ،از این پس سقف
عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی
و غیرشتابی کارتی برای سامانه
های خودپرداز ،بانکداریاینترنتی و همراه بانک ملت برای هر
فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ  ۳۰میلیون ریال خواهد بود.
همچنین سقف عمومی تراکنش خرید کارت از طریق پایانه های
فروشگاهی()POSو درگاه پرداخت اینترنتی()VPOSبانک ملت برای
هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ  ۵۰۰میلیون ریال تعیین
شده است.با وجود این تغییرات ،سقف عمومی تراکنش انتقال وجه
شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت خوان شعبهای برای
هر فقره کارت در هر شبانه روز همچنان ،مبلغ  ۱۵۰میلیون ریال
خواهد بود.این گزارش حاکی است ،کارشناسان مرکز ارتباط ملت
با شماره  ۱۵۵۶در تهران و  ۰۲۱-۸۲۴۸۸در شهرستانها آماده
پاسخگویی به سواالت هموطنان در این زمینه هستند.

فرصت یکماهه دولت به بانک مرکزی برای
تدوین ضوابط پرداخت الکترونیک

هیات وزیران ،بانک مرکزی را موظف کرد که چارچوبها و
ضوابط بانکی پرداخت خرد ،کیف پول الکترونیک و پرداختهای
مبتنی بر انواع فناوریها را ظرف یک ماه از ابالغ این مصوبه تدوین
و ابالغ کند.در جلسه روز یکشنبه هیات دولت با توجه به ضرورت
تدوین مقررات الزم در حوزه پرداختهای الکترونیک ،تدوین
ضوابط پرداختهای الکترونیک از سوی بانک مرکزی مورد تاکید
قرار گرفته و برای این امر فرصت یکماهه از سوی هیات وزیران
در نظر گرفته شده است.همچنین بانکها و شرکتهای ارایه دهنده
خدمات پرداخت ،موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای
شرکتهای خدمات فناوری مالی (فنمها) که دارای مجوز از صنف
مربوط هستند را فراهم آورند و در مواردی که به تشخیص بانک
مرکزی شرکتهای یاد شده ضوابط مربوط را رعایت نکنند ،فعالیت
آنها متوقف میشود.به موجب تصمیم دولت ،دستگاههای اجرایی
موظف شدند ساز وکارهای الزم برای دریافت وجوه خرد دولتی
از طریق شرکتهای خدمات فناوری مالی را فراهم کنند و بانک
مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از
منظر سیاستگذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت ،نسبت
به تنظیم آنها اقدام کند و تحمیل هرگونه روشهای خاصی از
کسب و کار توسط دستگاههای اجرایی در این حوزه ممنوع است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات عنوان کرد

تأکید بر توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم

مدیرعامل بانک توسعه
صادرات گفت :با توجه به شرایط
تحریمی و محدود شدن صادرات
نفت ،باید تالش کنیم صادرات
غیرنفتی را گسترش دهیم .علی
صالح آبادی در مراسم تقدیر از
صادرکنندگان نمونه صندوق
ضمانت ایران گفت :بانک توسعه
صادرات ،سازمان توسعه تجارت،
صندوق ضمانت صادرات و
همچنین صندوق توسعه ملی چهار ضلع مهم برای گسترش
صادرات به شمار میرود.مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود:
در شرایط فعلی و با توجه به تحریمها باید همگی کمک کنیم تا
صادرات افزایش یابد و با توجه به اینکه به دلیل تحریمها ،آمریکا
فروش نفت ایران را محدود کرده باید از طریق صادرات غیرنفتی
برای کشور درآمدزایی داشته باشیم.وی ادامه داد :تفاوت کشور ما
با سایر کشورهایی که نفت آنها تحریم شده است ،اتکا به صادرات
غیرنفتی است و فکر میکنم با توجه به بیش از  ۴۰میلیارد دالر
صادرات غیرنفتی مشکلی در شرایط تحریم برای کشور پیش نیاید.
صالحآبادی بیان داشت :بر این باور هستیم که تعامالت خود را با
مشتریان بیشتر کرده و حفظ سطح خدمات بانکی در شرایط جدید
در دستورکار قرار گیرد.مدیرعامل بانک توسعه صادرات اظهار
داشت :در  ۴سال گذشته با تعامل خوب بین بانک مرکزی و
صندوق توسعه ملی خطوط اعتباری دریافت کردهایم و تالش
کردهایم که تسهیالت را به شرکتهایی که صادرات خود را ارتقا
دادهاند ،پرداخت کنیم و هیچ تقاضایی را به دلیل کمبود منابع
بدون جواب نگذاریم.وی با اشاره به اینکه با توجه به افزایش نرخ
ارز قیمت مواد اولیه و در نتیجه بهای تمامشده کاال افزایش مییابد،
گفت :در این زمینه تالش داریم تا تجهیز بهتری را برای شرکتهای
صادراتی فراهم کنیم.صالحآبادی با اشاره به ارتباط صندوق ضمانت
صادرات با بانک توسعه صادرات گفت :بیش از  ۵۰درصد پرتفوی
صندوق ضمانت صادرات از بانک توسعه صادرات بوده و امیدواریم
این شرایط همچنان ادامه یابد.

