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موجسواري سوداگران بازار ارز با FATF

اخبار
شاخصهايبانکمرکزينشانگر
بهبودشرايطاقتصادياست

رئيس کل بانک مرکزي گفت :عده
اي تالش ميکنند تا شرايط اقتصادي کشور
را وخيم و آينده را سخت تر از امروز نشان
دهند اما با تدابير اتخاذ شده و همانگونه که
شاخصهاي اقتصادي بانک مرکزي نشان
ميدهد اوضاع نسبت به گذشته به تدريج بهبود
مييابد و اميدواريم اين روند مستمر باشد.
عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي
در حاشيه مراسم راهپيمايي  22بهمن گفت:
اميدواريم بتوانيم اين حضور پرشور مردم را
با تالش ها و تدابير خود جبران کنيم.همتي
با حضور در مراسم راهپيمايي سالروز پيروزي
انقالب اسالمي ضمن اشاره به حضور گسترده
مردم و با گرامي داشت چهلمين روز شهادت
سردار سليماني تاکيد کرد :به يمن مقاومت
و ايستادگي مردم ،دشمنان عليرغم تحميل
فشارهاي مضاعف اقتصادي نتوانستند به اهداف
خود دست پيدا کنند.رئيس کل بانک مرکزي
تصريح کرد :عده اي تالش مي کنند تا شرايط
اقتصادي کشور را وخيم و آينده را سخت تر
از امروز نشان دهند اما با تدابير اتخاذ شده
و همانگونه که شاخص هاي اقتصادي بانک
مرکزي نشان مي دهد اوضاع نسبت به گذشته
به تدريج بهبود مي يابد و اميدواريم اين روند
مستمر باشد.همتي همچنين حضور پرشور
مردم را نشان دهنده پايبندي آنان با آرمانهاي
انقالب دانست و افزود :ما به طور شبانه روزي
در حال تالش براي رفع مشکالت اقتصادي
مردم هستيم و اين حضور پرشور مردمي
وظيفه ما را در قبال آنها مضاعف مي کند.

نرخ دالر به  13هزار و 600
تومان رسيد

هر دالر در صرافيهاي بانکي روز دوشنبه
با رشد  100توماني نرخ نسبت به روز قبل به
قيمت  13هزار و  600تومان فروخته شد که
البته قيمتها در بازار آزاد بين  200تا 500
تومان گرانتر از اين رقم است.بر اين اساس،
نرخ خريد هر دالر در تابلوي صرافيهاي بانکي
 13هزار و  300تومان و فروش  13هزار و
 600تومان بودقيمت خريد هر يورو نيز 14
هزار و  800تومان و نرخ فروش آن  15هزار
و 100تومان شد.ميانگين بهاي هر يورو در
روز معامالتي گذشته در سامانه سنا  14هزار
و  931تومان و هر دالر  13هزار و  491تومان
بود .همچنين در سامانه نيما در روز معامالتي
گذشته هر حواله يورو  13هزار و  437تومان
فروخته شد ،حواله دالر نيز  12هزار و 847
تومان به فروش رسيد.

دالالني که با هدف سودجويي ،هر چند وقت يکبار ،بازار ارز را
به بهانهاي متالطم ميکنند ،اين بار به سراغ  FATFو احتمال قرار
گرفتن نام ايران در فهرست سياه اين نهاد مالي رفتهاند.
جوسازي و بهانه تراشي دالالن و سفتهبازان بازار ارز تمامي
ندارد به طوري که آنها با فضاسازي و القاي نگراني در ميان مردم
تالش مي کنند چشم انداز نرخ دالر را افزايشي نشان داده و اقدام به
کسب سود و نوسان هاي هنگفت از بازار ارز کنند.
اين دسته از دالالن ،معموال براي مدتي معدود فرصت جوالن
در بازار را يافته و با کسب سود سرشار به يکباره به حاشيه رفته
و قيمت دالر و ساير ارزهاي عمده نيز پس از آن به سرعت رو به
پايين مي رود.
تازه ترين بهانه سفتهبازان بازار ارز براي گران کردن دالر،
نزديک شدن به زمان برگزاري نشست  FATFو وجود برخي گمانه
زنيها مبني بر قرار گرفتن نام ايران در فهرست سياه اين نهاد مالي
است.
بر اين اساس قيمت دالر که تا چندي پيش تا  13هزار تومان
نيز پايين رفته و در معرض سقوط به کانال 12هزار توماني قرار
داشت به يکباره رشد کرد به طوري که بهاي دالر در صرافيهاي
بانکي در روز گذشته (دوشنبه) به  13هزار و  600تومان و در بازار
آزاد به  13هزار و  950تومان رسيد.
ابهام در سرنوشت نشست FATF
جدا از مباحث کارشناسي مربوط به مزاياي تصويب لوايح
 FATFو مضرات تصويب نشدن آن ،به نظر ميرسد که دالالن بازار
ارز به خوبي در حال بهرهبرداري از اين موضوع هستند.
قرار است نشست اصلي  FATFدر روزهاي پاياني بهمن
امسال برگزار شود که در آن به موضوع تصويب نشدن لوايح FATF
پرداخته ميشود.

خدابخش گفت« :فروش تعهدي بدون محدوديت
مدير نظارت بر بورسهاي استفاده براي  5نماد در اسفند ماه راه اندازي ميشود.
سازمان بورس خبر داد :اين ابزار به مديريت بهتر بازار کمک خواهد کرد و افرادي
که پيشبينيهاي مختلفي دارند ميتوانند از اين طريق،
سرمايهگذاري مناسبتري براي آينده تدارک ببينند».
محسن خدابخش با اشاره به اينکه توسعه ابزارهاي
مالي در بازار سرمايه رسالت اصلي سازمان بورس است،
گفت :تکميل فرآيند ابزارهاي مشتقه ،آپشن ،فيوچرز و
ابزارهاي اسالمي از برنامههاي اصلي سازمان بورس است،
البته فروش استقراضي نيز در قالب فروش تعهدي براي
سرمايهگذاران در نظر گرفته شده است.
وي اضافه کرد :بازار سرمايه محل تالقي پيشبينيهاي
مختلف است که اين موضوع به شکلگيري قيمت ميانجامد،

بهرهبرداري
فروش
تعهدي تا
چند روز
آينده

امضاي تفاهم نامه همکاري
بانک قرض الحسنه مهر ايران
و شرکت ملي پست

تفاهم نامه همکاري شرکت ملي پست
با بانک قرض الحسنه مهر ايران در راستاي
توسعه تعامالت دو جانبه به امضاء رسيد.اين
نشست در ادامه تعامالت صورت گرفته ميان
شرکت ملي پست و بانک قرض الحسنه مهر
ايران به منظور استفاده بهينه از ظرفيت ها
و قابليت هاي شبکه پستي با حضور حسين
نعمتي معاون وزير ،رئيس هيات مديره و
مديرعامل اين شرکت و مرتضي اکبري
مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران و
برخي از مديران ارشد دو مجموعه برگزار
شد.بر اساس اين تفاهمنامه خدماتي مانند:
توزيع مرسوالت حاوي دسته چک و کارت
اعتباري درب منازل ،ارائه تسهيالت ،چاپ
و توزيع اخطاريه و غيره توسط طرفين ارائه
خواهد شد.در اين راستا ،شرکت ملي پست
نيز متعهد شد تا فرايندهاي آماده سازي،
قبول ،پردازش و تحويل مرسوالت بانک
مهر ايران را بر عهده گيرد.همچنين مقرر
شد ،با هدف انجام بهينه و ارائه خدمات
به صورت مطلوب تر مواردي از قبيل :وب
سرويس استعالم کد پستي ده رقمي به
همراه پيمان منع افشاي اطالعات ،توزيع
مرسوالت دبيرخانه اي بانک و غيره نيز در
دستور کار قرار گيرد.

بنابراين ابزارهايي مانند فروش تعهدي که افراد بتوانند در
شرايط رکودي بازار از آن استفاده کنند تاکنون در بازار مورد
استفاده قرار نگرفته است ،اما حاال استفاده از اين ابزارها براي
سهامداران مهيا شده است .اين ابزار به مديريت بهتر بازار
کمک خواهد کرد و افرادي که پيشبينيهاي مختلفي دارند
ميتوانند از اين طريق سرمايهگذاري مناسبتري براي آينده
تدارک ببينند.مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس با
تاکيد بر نکاتي در خصوص «فروش تعهدي» اظهار کرد :در
نظر داشته باشيد که اين ابزار در هر شرايطي از بازار فعال
نيست ،به عنوان مثال اگر قيمتها در بازار هيجاني باشد و
شرايط فروش تعهدي هم به اين موضوع دامن بزند ،با توجه
به دستورالعمل موجود ،فروش تعهدي متوقف خواهد شد.
همچنين در فروش تعهدي ،نحوه فروش بايد مديريت شده

دردسرهاي ايستا بارمز پويا

تقدير از روساي شعب موفق
بانک سينا

در دهمين گردهمايي روساي موفق
بانکهاي کشور که با محوريت «بهرهوري
شعب» در بانک مرکزي برگزار شد ،روساي
برتر شعب بانک سينا مورد تقدير قرار
گرفتند.در اين همايش که به همت مؤسسه
عالي آموزش بانکداري ايران و با حضور
مديران ارشد بانک مرکزي و مديران شبکه
بانکي برگزار شد ،از  7رئيس شعبه بانک
سينا قدرداني به عمل آمد.
محسن شوقي رئيس شعبه بلوار کشاورز
تهران ،محمد يوسفي لهمالي رئيس شعبه
نوشهر ،محمود محبي رئيس شعبه مدرس
کرمانشاه ،امير تواناي رشيدثاني رئيس شعبه
مرکزي اروميه ،مجتبي متيني رئيس شعبه
سيرجان ،افشين شهبازي رئيس شعبه
سراب و محسن سلماني رئيس چهارباغ
اصفهان روساي شعب بانک سينا بودند که
پس از ارزيابي در شاخص هاي عملکردي
به عنوان روساي شعب برتر معرفي شده اند.
گردهمايي روساي موفق شعب بانکهاي
کشور ،همه ساله با هدف قدرداني و تکريم
روساي موفق ،انتقال تجربه و دستاوردهاي
آنها و دستيابي به آخرين فناوريها
و نوآوريهاي عرصه بانکي و آشنايي با
ديدگاههاي مديران ارشد نظام بانکي کشور
برگزار ميشود.در اين گردهمايي ،معاون
امور شعب و مناطق ،مديرکل حوزه مديريت
عامل و روابط عمومي و مديران مناطق شعب
تهران بانک سينا نيز حضور داشتند.

اين گونه شايعه شده که ايران به دليل تصويب نکردن همه لوايح
 FATFدر ليست سياه اين نهاد قرار ميگيرد ،اما برخي ديگر معتقد
هستند که بعيد است اين اتفاق در نشست پيش روي  FATFرخ دهد.
وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين باره ميگويد :نمايندگان
ايران در اجالس مقدماتي شرکت کرده و نظرات خود را مطرح کردند.
فرهاد دژپسند گفت :با توجه به اينکه  36بند از  41بند لوايح
امتياز توسط ايران تصويب و اجرا شده است ،نمايندگان ايران
استدالل ميکنند که قرار دادن ايران در ليست سياه توجيهپذير
نيست و اميدواريم مانع از پيوستن ايران به ليست سياه شويم.
سقوط يکباره قيمتهاي بازار ارز پس از فروکشکردن تالطمها
بررسي روند تحوالت بازار ارز در ماههاي اخير نشان ميدهد که
دولت و بانک مرکزي به خوبي بر بازار تسلط يافتهاند ،به طوري که
تالطمها و نوسانهاي اين بازار موقتي بوده و در نتيجه به سرعت
تحت کنترل در ميآيد.
در سال  98نيز که به هفته هاي پاياني آن نزديک ميشويم،
دالالن بازار ارز بارها اقدام به جوسازي و متالطم سازي بازار کردند
که از جمله آنها مي توان به فضاسازي درباره وقوع درگيري نظامي

قطع سرويس رمزسازهاي بانکي و اختالل در ارسال پيامکهاي
رمزدوم يکبارمصرف ،به دردسر جديد مشتريان بانکي تبديل شده است.
چند روزي است که آخرين مهلت بانکها براي جايگزيني رمزدوم پويا
و يکبارمصرف بهجاي رمزهاي دوم قديمي به پايان رسيده و مراجعه
مشتريان بانکي براي فعالسازي رمز پويا افزايش يافته است .جدا از
زمانبربودن روند فعالسازي رمز پويا که بهواسطه تراکم مراجعه به چند
ساعت افزايش يافته ،مشکالت ايجاد شده در سامانه رمز پوياي بانکهاي
مختلف در ارسال اين رمز نيز به مشکلي جدي براي مردم تبديل شده
است .اين روزها يک حرف در کف جامعه و فضاي مجازي زياد ردوبدل
ميشود؛ اينکه اگر امنيت نظام بانکي در تراکنشهاي مبتني بر رمزدوم
آسيبپذير است ،چرا بايد مردم تاوان آن را پس بدهند؟
آمارهاي منتسب به پليس فتا حاکي است در يک سال
گذشته 60درصد جرايم سايبري مربوط به کالهبرداريهاي مبتني
بر برداشت غيرمجاز از حساب بانکي افراد بوده و همين مسئله
بانک مرکزي را وادار کرد تا طرح جايگزيني رمزدوم پويا بهجاي
رمزدوم ايستا را پيگيري و اجرا کند .حاال با همهگيرشدن رمز پويا،
مسئوالن نظام بانکي از کاهش احتمال سرقت از حسابهاي بانکي
خشنود هستند ،اما کاربران نظام بانکي يعني مردم ،از دردسرهاي
تراشيدهشده در اين فرايند گاليه دارند و برخي عمال امکان استفاده
از پرداخت اينترنتي را از دست دادهاند.

بين ايران و آمريکا و افزايش قيمت بنزين اشاره کرد.
در اين ماجراها که اشاره شد ،فضاي سياسي متالطم شده و
در نتيجه سفتهبازان براي مدتي کوتاه ،فرصت جوسازي پيدا کردند.
اين در حالي بود که در همه اين موارد ،بانک مرکزي به مردم
هشدار ميداد که فريب اين فضاسازي را نخورند و بازار تحت کنترل
قرار داشته و قيمت ها دوباره کاهش خواهد يافت که البته چنين
نيز شد.
به نظر مي رسد در روزهاي آينده نيز فضاي منفي ايجاد شده
درباره نشست  FATFو احتمال قرار گرفتن نام ايران در فهرست
سياه اين نهاد مالي ،فروکش کرده و قيمتها در بازار ارز دوباره به
تعادل برسد.
بر اين اساس ،رييس کل بانک مرکزي در واکنش به گراني اخير
دالر اعالم کرد :اين روزها سفتهبازان و رانتجويان بازار ارز نتيجه
جلسه آتي  FATFرا بدون اطالع از پيچيدگيهاي روند آن ،عدم
تمديد تعليق قلمداد کرده و در خصوص تأثير آن بر نرخ ارز ،تبليغات
زيادي در کانالهاي تبليغاتي خود راه انداختهاند.
«عبدالناصر همتي» افزود :نظرم را پيش از اين در مورد اهميت
اين موضوع گفتهام ،ليکن در شرايط فعلي که اغلب بانکهاي خارجي
به دليل تشديد تحريمهاي آمريکا ،همکاري الزم با بانکهاي ايران
را ندارند و تبادالت ارزي ما از طريق مکانيسمهاي بانکي جايگزين
و غيرقابل تحريم انجام ميشود ،تصميم آتي  FATFاعم از عدم
تمديد يا عدم آن نميتواند تأثير قابل توجهي بر شرايط ارزي
کشورمان داشته باشد.
صحبتي کوتاه با فعاالن بازار ارز به خوبي نشان ميدهد که
چشم انداز افزايش شديد قيمت ها وجود ندارد به طوري که برخي
مي گويند احتمال دارد قيمت ارز و سايرارزهاي عمده در روزهاي
آتي به يکباره کاهش يافته و خريداران متضرر شوند.

پيامکهايي که نميرسند
در کنار راهاندازي نرمافزارهاي رمزساز در بانکهاي مختلف ،بهواسطه
فراگيرنبودن گوشيهاي هوشمند در سطح جامعه قرار شد فعالسازي رمز
پويا بر بستر پيامک و کدهاي ussdعملياتي شود .همچنين برخي درگاههاي
پرداخت بانکي امکان درخواست رمزدوم پويا در زمان انجام تراکنش از طريق
پيامک را نيز براي مشتريان مهيا کردند تا مردم بتوانند از هر مسيري که
راحتتر بودند ،رمزدوم مورد نياز براي انجام عمليات بانکي را دريافت کنند.
در ظاهر همه اين اقدامات بيعيب و نقص اجرا شده؛ اما در عمل کاربران
نظام بانکي را با انواع و اقسام دردسرها مواجه کرده است .يکي از رايجترين
اين دردسرها ،نرسيدن پيامکهايي است که گويا از سوي بانک ارسال شده
و بايد حاوي رمزدوم پويا باشد اما اين پيامکها گاهي اصال بهدست مشتري
نميرسد و گاهي آنقدر دير بهدست افراد ميرسد که عمال اعتبار رمز آنها
منقضي شده است.
دردسر رمزسازهاي مشقي
از ديگر مشکالت رايج در فرايند فعالسازي رمزدوم پويا اين
است که رمزسازهاي معرفيشده از سوي برخي بانکها ،به هيچ
روشي فعال نميشوند و حتي کارمندان بانک نيز قادر به فعالکردن
آن نيستند .در جريان گزارش ميداني در يکي از شعب بانک واقع
در خيابان طالقاني تهران ،باوجود اينکه از صفر تا صد دريافت
نرمافزار ،نصب و فعالسازي آن را کارمند بانک انجام داد ،اما بازهم
اين رمزساز فعال نشد .در اين ميان برخي ايرادهاي نانوشته نيز
باعث شده مشتريان بانکي در فعالسازي رمز پويا با مشکل مواجه
شوند .بهعنوان مثال ،تدابير امنيتي يکي از بانکها بهگونهاي است
که فقط درصورت دريافت رمزساز از سايت بانک يا منابع معتبر
اجازه فعالسازي به آن داده ميشود؛ در نتيجه اگر کاربري اين
نرمافزار را از دستگاه يک شخص ديگر يا از طريق سايتهاي
متفرقه و فضاي مجازي دريافت کند ،عمال قادر به فعالسازي آن
نخواهد بود .همچنين نرمافزار رمزساز بزرگترين بانک دولتي نيز
فقط درصورتيکه بهروزرساني شده باشد ،امکان فعالسازي دارد.
البته اين تمهيدات مانند اصل ايجاد رمز پويا براي باالبردن امنيت

باشد تا بازار از آن متاثر نشود ،به بيان ديگر اين ابزار براي
کسب بازدهي در شرايط مختلف است.
خدابخش در ادامه با اشاره به اينکه فروش تعهدي در
چهارم اسفند ماه سال جاري راه اندازي خواهد شد ،ابراز
داشت :دستورالعملهاي اين ابزار طي چند ماه اخير نهايي
و آزمايشات فني هم در اين رابطه انجام شده است .اين ابزار
محدوديت استفاده ندارد اما اينکه روي چه نمادهايي اتفاق
خواهد افتاد را شرکت بورس قاعدهگذاري ميکند.
وي در پايان خاطرنشان کرد :نوسانات قيمتي متاثر از
وقايع ،ذات بازارهاي مالي است و معتقدم که ريسک و بازده
بايد همراستا با هم باشد .هم اکنون نيز اين اتفاق افتاده است.
البته بايد تاکيد کرد که اين رويه براي سرمايهگذاريهاي
بلند مدت تداوم دارد.

تراکنشهاي بانکي انديشيده شده ،اما بيخبري مشتريان بانکي
باعث شده زمان فعالسازي رمز پويا چندين ساعت و حتي چندين
روز به طول بينجامد.
مارپيچ استفاده از رمز پويا
برخي کاربران فضاي مجازي رمزدوم پويا را ناکارآمد ميدانند ،زيرا
اين رمزها عمدتا فقط 60ثانيه اعتبار دارند و فقط براي يک تراکنش
معتبر هستند .اين مسئله از يکسو پرداختهاي گروهي در بستر
اينترنت را غيرممکن کرده و کاربران مجبورند براي هر تراکنش يک
فرايند جداگانه را تکرار کنند و از سوي ديگر ،افراد کمتر آشنا با وب و
اينترنت که سرعت عمل پايينتري دارند نيز بهواسطه زمان کوتاه اعتبار
رمز پويا با مشکالتي مواجه هستند .در گزارشي از برخي شعب بانکي،
افزايش مراجعه مشتريان براي رفع غيرفعالشدن کارتبانکي بهخاطر
استفاده از رمزهاي غيرمعتبر مشهود بود؛ زيرا طبق پروتکلهاي امنيتي
نظام بانکي ،چنانچه تالش براي فعالسازي رمزدوم پويا يا استفاده
از رمز در تراکنشهاي اينترنتي بيش از 3بار با شکست مواجه شود،
عمال آن کارتبانکي در ليست سياه قرار ميگيرد و براي جلوگيري از
سوءاستفادههاي احتمالي ،موقتا مسدود ميشود.
ريسک انتقال رمز از ذهن به گوشي
افشاي مشخصات و رمزدوم کارتهاي بانکي خطر حمالت
فيشينگ را بهشدت افزايش ميدهد و مالباختگان بايد 6ماه
براي به نتيجه رساندن شکايت خود در مراجع قضايي و پليس
فتا پيگير ماجرا باشند .اساس جايگزيني رمز پوياي 60ثانيهاي
بهجاي رمز ايستاي دائمي هم جلوگيري از همين سوءاستفادهها
بود اما برخي معتقدند حاال هم خطر استفاده از تلفن همراه
مشتريان بانکي باالست زيرا پيشازاين رمز دوم افراد در ذهن
آنها قرار داشت و عمدتا افشا نميشد اما با فعالشدن رمز پويا
ديگر جاي رمز در ذهن افراد نيست و يک ماشين متولي امنيت
آن خواهد بود؛ در نتيجه اگر احتمال سرقت با هکشدن اين
ماشين را درنظر بگيريم ،احتمال سوءاستفاده از اطالعات بانکي و
رمزدوم پويا نيز بايد مدنظر قرار بگيرد.

فروش  20هزار ميليارد تومان اموال دولت به همه مردم با کد ملي

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :فروش سهام  20هزار
ميليارد تومان از اموال دولت در قالب صندوقهاي قابل معامله در بورس
نوعي مردميسازي اموال دولتي است.شاپور محمدي در خصوص نظر
برخي کارشناسان در مورد آنکه فروش اموال دولتي در قالب صندوقهاي
قابل معامله در بورس خصوصيسازي محسوب نميشود گفت ،اين
مسئله شايد بيشتر مردمي سازي باشد چرا که اين نوع از سهام به بخش
يا شخص خاصي فروخته نميشود وعموم مردم و هرکس با کد ملي

خود ميتواند سهام مشخصي را با تخفيف خريداري کند.رئيس سازمان
بورس گفت :اين کار دو مزيت دارد ،اول همه مردم ميتوانند در اين روند
شرکت کنند و در نتيجه يک نوع مردمي سازي صورت ميگيرد .دوم
فروش سهامها با تخفيف است که باعث مي شود اگر بازار دچار نوسان
شود مردم ضرر نکنند.به گفته محمدي ،اين دو مسئله باعث ميشود
فروش سهام اموال دولت در قالب صندوقهاي قابل معامله در بورس
( )ETFسياست بهتري باشد.معاون وزير اقتصاد تاکيد کرد ،البته اين

بدين معنا نيست که دولت نميتواند اين اموال را به شيوه قبلي به فروش
برساند اما اين يک سياست مکملي است در کنار ديگر سياستهاي دولت
که مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد.اخيرا وزير اقتصاد در نشست بررسي
راهکارهاي مولد سازي اموال دولتي اعالم کرده بود پيشنهاد مولد سازي
 50هزار ميليارد توماني ذکر شده در اليحه بودجه سال  1399از طريق
بورس اوراق بهادار و يا با قيمت گذاري کارشناسان رسمي دادگستري و
در نهايت افراز امالک صورت خواهد گرفت.

بخشودگي بدهي بانکي  7هزار و  366کشاورز سيستان و بلوچستاني به علت سيل اخير

مدير شعب سيستان و بلوچستان بانک کشاورزي گفت :بدهي بيش
از  7هزار و  366نفر از بدهکاران بانکي اين استان بخشوده شد.
امير حسام قزلباش ،مدير شعب بانک کشاورزي استان سيستان و
بلوچستان با اشاره به خسارات وارد شده به استان سيستان و بلوچستان
در سيل اخير اظهار کرد :پرسنل بانک کشاورزي به در سيل اخير به
ميزان  2ميليارد و  500ميليون ريال به صورت کمک به خسارت ديدگان
بخش هاي مختلف پرداخت کرده اند.اين مقام مسئول در ادامه گفت:
بانک کشاورزي استان سيستان و بلوچستان با دارا بودن  51شعبه در
دورترين شهرها و روستاها اقدامات مؤثري در راستاي توسعه پايدار کشور
به ويژه استان سيستان وبلوچستان انجام داده است.
وي افزود :از اهم فعاليت هاي مديريت و شعب بانک کشاورزي در
استان سيستان و بلوچستان در سال  98مي توان به پرداخت تسهيالت
و ايجاد طرح هاي اشتغالزايي اشاره کرد.
قزلباش تاکيد کرد :کل تسهيالت پرداختي استان در  10ماهه
نخست امسال بالغ بر  9هزار فقره تسهيالت به مبلغ  4300ميليارد
ريال است که اين مبلغ نسبت به سال گذشته  49 ،درصد رشد را نشان
مي دهد.
مدير شعب بانک کشاورزي استان سيستان و بلوچستان بيان کرد:
اين تسهيالت در بخش هاي مختلف کشاورزي شامل مکانيزاسيون،
توسعه و احداث گلخانه ها ،صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي،
سرمايه در گردش واحدهاي زراعي و باغي ،واحدهاي دامداري شامل دام
سبک و سنگين ،واحدهاي پرورش طيور گوشتي و تخم گذار ،شترمرغ،

شيالت و آبزيان ،تامين سرمايه در گردش واحدهاي صنايع تبديلي و
توليدي مرتبط با فرآوري محصوالت دريايي و پروتئين دريايي (ماهي
وميگو) ارائه شده است.
وي افزود :پرداخت تسهيالت ارزان قيمت با باز پرداخت  4و 6
درصدي طرح توسعه و اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري
بوده است که بانک کشاورزي به عنوان يکي از چهار بانک عامل منتخب
در استان سيستان و بلوچستان تاکنون مبلغي بيش از  2000ميليارد
ريال به تعداد  2928طرح و پروژه در مناطق روستايي استان پرداخت
کرده است.قزلباش تاکيد کرد :از ديگر پروژههاي اثرگذار در ارتباط با
افزايش ضريب مکانيزاسيون در استان پرداخت تسهيالت مکانيزاسيون
در راستاي افزايش بهره وري اراضي کشاورزي در مکانيزه کردن کاشت،
داشت و برداشت محصوالت کشاورزي با تجهيز اراضي به ماشين آالت
مدرن مانند انواع تراکتور سبک ،نيمه سنگين و سنگين ،کمباين و ادوات
کشاورزي بوده است که بانک کشاورزي استان در  10ماهه نخست
امسال بيش از  250ميليارد ريال در اين بخش به  260نفر از متقاضيان
پرداخت کرده است که در مقايسه با کل سال  1397بيش از  233درصد
رشد را نشان ميدهد.
وي بيان کرد :در راستاي کمک به واحدهاي توليدي و صنايع
تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي در قالب کارگروههاي ستاد تسهيل و
رفع موانع توليد بيش از  83واحد توليدي با تزريق سرمايه در گردش و
يا تعيين تکليف بدهي اين واحدها با مبلغي بالغ بر  1081ميليارد ريال،
موجب بازگشت مجدد اين واحدهاي توليدي به چرخه توليد شده است.

بخشودگي بدهي  7هزار و  366کشاورز سيستان و بلوچستاني به
علت سيل اخير
اين مسئول بانکي با اشاره به مساعدتهاي صورت گرفته براي
بخشودگي بدهي بدهکاران خسارت ديده بخش کشاورزي ،گفت :بانک
کشاورزي همچنين در راستاي کمک به کشاورزان و بهره برداران بخش
کشاورزي که بر اثر حوادث غيرمترقبه مانند طوفان ،سيل ،خشکسالي،
سرمازدگي و ساير عوامل قهري طبيعي دچار خسارت شده اند بر اساس
مصوبات ابالغي مجلس و دولت به خصوص بند (ل) تبصره  16و بند
(خ) ماده  33قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ،تاکنون بدهي بيش از
 7366نفر از بدهکاران خسارت ديده با مبلغ بيش از  1189ميليارد ريال
را تعيين تکليف و مورد بخشودگي قرار داده است.
پرداخت  160ميليارد ريال غرامت به بخش محصوالت کشاورزي
وي با اشاره به غرامتهاي پرداختي در قالب بيمه محصوالت
کشاورزي به خسارت ديدگان سيا اخير ،گفت :در بخش بيمه محصوالت
کشاورزي و در بخشهاي دام ،طيور ،آبزيان ،محصوالت زراعي وباغي
در سال زراعي گذشته بيش از  160ميليارد ريال غرامت در بخشهاي
فوق پرداخت شده و در سال زراعي جديد نيز که  4ماه از آن گذشته
است تاکنون بيش از  91ميليارد ريال غرامت در بخشهاي مختلف به
خسارت ديدگان و بهره برداران بخش کشاورزي پرداخت شده است که
در مجموع غرامتهاي پرداختي در سال مالي  1397تعداد  16616پرونده
خسارت و در سال مالي  1398بيش از  23612پرونده خسارت مورد
بررسي و منجر به پرداخت غرامت شده است.
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مديرعامل شرکت «کاوش جوش»:

بانک تجارت سرعت عمل
بااليي دارد

شرکت کاوش جوش فعاليت خود را
از سال  1373در زمينه صنعت جوش آغاز
ميکند اما در ادامه مسير عالوه بر اين زمينه
در حوزه مواد مصرفي فوالد نيز متمرکز
ميشود.
مديرعامل شرکت «کاوش جوش»
در گفتوگويي به راهاندازي پنج کارخانه
متفاوت توسط اين شرکت اشاره کرد و
اظهار داشت :هر يک از اين واحدها
محصوالتي را توليد ميکنند که قبال در
ايران توليد نميشد .ضمن اينکه ما عالوه
بر پاسخگويي به نياز داخل ،پودر جوش
را به عنوان يک کاالي استراتژيک به
کشورهاي ترکيه ،آلمان و سوئد نيز صادر
ميکنيم.
اکبر هاديزاده به تعامل و ارتباط با
بانک تجارت از سال  1379اشاره کرد و
گفت :بانک تجارت باعث شد شرکت
«کاوش جوش» بتواند در سال ،1380
جهش کاري خوبي داشته باشد.وي افزود:
در بحران مالي سالهاي  88تا  90نيز ،اين
بانک تجارت و مديران منطقه بودند که با
حمايت و همکاري مناسب توانستند کمک
خيلي خوبي باشند.مديرعامل شرکت
«کاوش جوش» به سرعت عمل باالي
اقدامات بانک تجارت اشاره کرد و گفت:
 80درصد تامين ارز ما توسط صرافي بانک
تجارت انجام شده است و در اين سالها
براي مصوبهها هيچ مشکلي نداشتيم.
هاديزاده در ادامه معرفي شرکت «کاوش
جوش» از وجود پنج آزماشگاه شيمي،
مکانيک ،متالوگرافي ،تجزيه دستگاهي و
جوش ياد و گفت :ما براي ارائه خدمات
و توليد داراي  5واحد تخصصي واحد
تحقيقات و مهندسي جوش ،واحد خدمات
پس از فروش ،واحد آموزش جوش و
جوشکاري ،واحد طراحي و مهندسي و
واحد انفورماتيک هستيم.اين فعال عرصه
صنعت به برنامههاي آتي مجموعه تحت
مديريت خود اشاره کرد و اظهار داشت:
سرمايهگذاري در بوميسازي نيازهاي
استراتژيک صنعت فوالد به همراه حفظ
محوريت همکاري با صنايع بزرگ فوالدي،
افزايش حضور در ساير صنايع زنجيره
فوالدي ،حضور فعال در صنعت جهت رفع
محدوديتهاي تامين کاالهاي استراتژيک
در زنجيره توليد فوالد ،ايجاد فعاليتهاي
بوميسازي در انجام خدمات تخصصي و
توسعه همکاريهاي موجود و ارتقا کيفي
فعاليتها مطابق نياز و استاندارد صنايع
فوالد در راس برنامههاي ما قرار دارد.

تاکید معاون بانک ملی بر
ظرفیت های بخش ارز در
افزایش سوددهی شعب

معاون امور ارزی و بین الملل بانک
ملی ایران بر ظرفیت های بخش ارز در
افزایش سوددهی شعب تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی
ایران ،محسن امین زارع در همایش
بررسی عملکرد ارزی اداره امور شعب
استان خراسان رضوی که با حضور مهدی
پاشازاده رییس اداره کل خارجه ،جمال
امین مدیرعامل شرکت صرافی ملی ایران،
حسن مونسان رییس اداره امور شعب
استان ،روسای حوزه و شعب ممتاز،
روسای شعب ارزی استان و کارشناسان
و بازرسان ارزی اداره امور در مشهد
برگزار شد ،ضمن عرض تبریک و تهنیت
به مناسبت فرا رسیدن چهل و یکمین
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
گفت :در مجموع  700همکار در بخش ارز
بانک فعال هستند که اگر شرایط تحریم
ها نبود قطعا می توانستیم نقطه عطفی
را با وجود کارکنان توانمند در بخش ارز
ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد :کما اینکه در گذشته
نیز بخش اعظم سوددهی بانک از سود
حاصل از معامالت و منابع ارزی بانک بوده
است.
امین زارع با بیان اینکه با وجود
حجم حدود چهل میلیارد دالری صادرات
غیرنفتی فرصت های مناسبی برای ایجاد
زمینه فعالی علی رغم تحريم ها وجود دارد
اظهار كرد بخش اعظمي از ارز حاصل از
صادرات را جذب كرده ايم و به دنبال
آن هستیم تا از نگاه صرف به واردات،
به سمت حمايت بيشتر ازصادركنندگان
حرکت کنیم.
همچنین مهدی پاشازاده رییس
اداره کل خارجه بانک نیز با تاکید بر
لزوم بررسی تخصصی دستورالعمل ها در
شعب ،بررسی کامل و جامع بخش نامه ها
را موجب تسهیل امور مشتریان دانست و
خواستار دقت همه جانبه همکاران در امور
ارزی شد.
جمال امین مدیرعامل شرکت صرافی
ملی ایران نیز ضمن ارایه گزارش عملکرد
سال های  97و  98این شرکت اظهار
امیدواری کرد با تاسیس نمایندگی در
شهر مشهد ،نیاز ارزی مشتریان استان
خراسان رضوی پاسخ داده شود.
حسن مونسان رییس اداره امور شعب
استان خراسان رضوی نیز مطالبی درخصوص
وضعیت ارز استان و انتقال تجربیات بین
ادارات امور و استان ها بیان کرد.
در پایان این همایش از سه شعبه
ارزی استان به جهت عملکرد برتر در میان
سایر شعب و سه شعبه برتر در بخش ارز
غیر بازرگانی با اهدای لوح تقدیر شد.

