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اخبار
از ابتدای سال جاری تاکنون؛

کشف قاچاق انسان به  ۲۵۰مورد رسید

گمرک ایران ،از کشف  ۳مورد قاچاق انسان
خبر داد و اعالم کرد :به این ترتیب تعداد کشف
قاچاق انسان طی سال جاری به  ۲۵۰مورد
رسیده است.
به گزارش امتیاز و به نقل از گمرک ایران،
ماموران گمرک بازرگان با دقت و هوشیاری ۳
مرد را البه الی کامیون های خروجی دستگیر
کردند.
این سه فرد ،تبعه ایرانی ساکن کرج هستند
و تصمیم داشتند به صورت غیرقانونی و از طریق
مخفی شدن میان کامیونها از کشور خارج شوند
که با دقت و هوشیاری ماموران گمرک بازرگان
دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدند.
الزم به ذکر است؛ گمرک ایران از ابتدای
سال جاری تاکنون ۲۵۰ ،مورد قاچاق انسان را
کشف کرده است که این افراد عموما از زنان و
مردان کشورهای همسایه هستند.

قیمت شیرینی و شکالت تا پایان سال
چقدر گران میشود؟

اقتصادآنالین نوشت :دبیر انجمن صنایع
بیسکوییت ،شیرینی و شکالت ایران از کمیابی
آرد در تولید شیرینی و شکالت خبر داد و گفت:
از زمانی که عرضه آرد از بورس کاال خارج شده
ما مشکل تامین آن را داریم.
جمشید مغازهای ،افزایش قیمت تمام شده
کاال و تامین مواد اولیه را از دیگر مشکالت
صنعت شیرینی و شکالت ایران دانست و افزود:
کمیابی مواد اولیه ،موانع وارداتی و صادراتی،
سخت شدن فضای رقابتی و همچنین افزایش
قیمت تمام شده کاال منجر به رکود بازار شده
است.
دبیر انجمن صنایع بیسکوییت ،شیرینی و
شکالت ایران ادامه داد :از آن جا که این روزها
مردم فقط به دنبال تامین مواد اساسی زندگی
خود هستند ،دیگر تقاضای چندانی در این بازار
وجود ندارد.
این فعال بازار شیرینی و شکالت با بیان این
که ما سالهای گذشته ،در این ماهها هیچ وقت
این وضعیت را شاهد نبودیم ،تصریح کرد :اگرچه
از اواخر سال گذشته تا میانه امسال قیمت ارز
رشد چشمگیری داشته ،اما ما تا االن به حد
توان جلوی افزایش قیمت شیرینی و شکالت
را گرفتهایم.
مغازهای افزود :با وجود افزایش قیمت مواد
اولیه حاشیه سود ما نسبت به گذشته تغییری
نکرده و فقط افزایش قیمت مواد اولیه را در
قیمت تمام شده حساب میکنیم؛ اما اگر این
روند ادامه داشته باشد حتما شاهد افزایش
قیمت شیرینی و شکالت تا پایان سال خواهیم
بود.
دبیر انجمن صنایع بیسکوییت ،شیرینی
و شکالت ایران درباره وضعیت کارخانههای
تولیدی گفت :ما تا کنون تعطیلی کارخانه و
تعدیل نیرو به طور کامل نداشتهایم اما هر از
چند گاهی خط تولید کارخانجات ما تعطیل
میشوند که این تعطیلی موقتی است.

تاثیر بازار متشکل ارزی بر نرخ ارز

شورای پول و اعتبار در هفته گذشته
مقررات حاکم بر بازار متشکل ارزی را تصویب
کرد و یک کارشناس بانکی شرایط معامالت در
این بازار و شکل اداره آن در دنیا را تشریح کرد
و گفت که شکلگیری این بازار به ثبات نرخ ارز
کمک میکند.
حسن معتمدی ،با بیان اینکه بازار متشکل
ارزی در واقع یک بورس است که سازوکارها
طوری در آن طراحی شده که هم خردهفروشی
و هم عمده فروشی را دربرمیگیرد ،اظهار کرد:
این طرح قبال نیز در قالب یکسانسازی نرخ ارز
انجام شده است.
وی با اشاره به ویژگیهای یک بازار
متشکل ارزی ،گفت :این بازار در واقع عملیاتی
و سامانهای است و یک سامانه برخط عملیاتی
ایجاد میشود که این سامانه ارزی در واقع بین
بانکی است و به افراد و معاملهگران نیز اجازه
خرید و فروش ارز را میدهد.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه در
این بازار معامالت عمده و بزرگ بین بانکها
انجام میشود ،تصریح کرد :در این میان
خردهفروشیهای ارز نیز دست صرافیهاست و
خود صرافیها اگر بخواهند معامالت بزرگ انجام
دهند ،با بانکها این معامالت را انجام میدهند.
معتمدی با بیان اینکه در این بازار باید
سیاستها به گونهای باشد که رقابت و مدیریت
ایجاد شود ،اظهار کرد :این بازار در این صورت
میتواند به ثبات نرخ ارز کمک کند و وارد
چارچوب مشخصی خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت این بازار درجهت
کمک به صادرات ،واردات و تولید ،گفت:
صادرکنندهها در این بازار میتوانند ارز خود
را به راحتی بفروشند و طبیعتا واردکننده نیز
مشکلی برای تامین ارز خود نخواهد داشت و
میتوانند ارز موردنیاز خود را از طریق این بازار
تامین کنند.
مدیرعامل پیشین بانک اقتصاد نوین با
بیان اینکه با ایجاد این بازار در واقع به سمت
یکسانسازی نرخ ارز میرویم ،گفت :تقریبا
همه کشورهای دنیا نرخ یکسان ارز دارند و
سهمیهای کار نمیکنند و بازار متشکل ارزی
تقریبا در همه کشورهای دنیا وجود دارد و
صرافیها هم در این بازار کار معامالت ارزی
خرد را انجام میدهند.
معتمدی با بیان اینکه با ایجاد بازار متشکل
ارزی زیرساختهای آن نیز ایجاد خواهد شد،
اظهارکرد :در دنیا از سیستمهایی وجود دارد
که به شکل بازاری است و کشورها از آن
استفاده میکنند ،به عنوان مثال یکی از این
سیستمهای برخط سیستم معامالت رویتر است
که آن را میخرند و بانکها و صرافیها آن را
نصب میکنند و معامالت در این سیستم انجام
میشود.
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در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تاکید شد؛

بانکمرکزیحقوقسپردهگذارانموسساتاعتباریراتضمینکند
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
سران سه قوه تاکید شدبانک مرکزی با بهره گیری
از تمام ابزارها ،حقوق سپردهگذاران موسسات
اعتباری را تضمین کند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه
قوه روز شنبه به ریاست حجت االسالم حسن
روحانی رئیس جمهور و با حضور رئیس مجلس
شورای اسالمی و دیگر اعضای شورای عالی تشکیل
جلسه داد.
در این جلسه بررسی طرح اصالح نظام بانکی
ادامه یافت و چند بند دیگر از پیشنهاد بانک
مرکزی در این زمینه بررسی شد.
به موجب این طرح  ،بانک مرکزی موظف
است با بهرهگیری از تمامی ابزارهای نظارتی ،حقوق

سپردهگذاران در مؤسسات اعتباری را تضمین کند.
همچنین مبارزه جدی ،جامع و ریشهای با
موارد فساد اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت و از
دبیرخانه شورای عالی خواسته شد ،با استفاده از
تجارب گذشته ،سازوکار مناسب در این زمینه را
برای طرح در جلسات آتی ارایه نماید.
همچنین موضوع حفظ و تقویت فضای تالش
و سازندگی و امید به آینده که تخریب آن در
دستور کار بدخواهان کشور قرار گرفته است ،مورد
تأکید قرار گرفت و از همه رسانههای کشور دعوت
شد تا این توطئه بدخواهان را برای مردم تبیین
نموده ونسبت به انعکاس واقعیات و دستاوردهای
انقالب اسالمی و مقابله با جنگ روانی دشمنان
اهتمام نمایند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

به زودی واحد تولید ماده بودار کننده گاز در عسلویه افتتاح میشود

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت :گاز ،انقالبی ترین صنعت
بعد از انقالب اسالمی است؛ پس از انقالب گاز به همه شهرها و
روستاها رسید و بخش عمده صنعت گاز در داخل کشور تامین
میشود.
«حسن منتظر تربتی» ،مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ،گفت:
اولین تولید گاز را در سال  ۴۹داشتیم .بخش عمده گاز در آن زمان
به شوروی صادر می شد.
وی افزود :با پیروزی انقالب اسالمی صادرات به شوروی قطع
شد و تولیدات ما در  ۱۰سال اول یعنی تا سال  ۶۸حدود  ۳۵میلیون
متر مکعب در روز بود که در  ۱۰سال دوم هم تغییر خاصی نداشتیم.
اما در دوره  ۱۰سال سوم پیشرفت های خوبی در این حوزه داشتیم.
تربتی ادامه داد :پس از انقالب رتبه ما در دنیا به جایگاه اول
و دوم رسید و ایران و روسیه به عنوان اولین دارندگان گاز در دنیا
شناخته شدند .ما گاز را جایگزین نفت کردیم و رشد گاز در آن ایام
افزایش و از سال ۶۸تا  ۷۸تولیدات در پاالیشگاه ها افزایش یافت.
مدیر عامل شرکت ملی گاز تصریح کرد :از سال ۶۸تا ۷۸
تولیدات را از عسلویه وارد مدار کردیم و ارزش گاز بیشتر شد و عمال
گاز جایگزین نفت در داخل شد .در این  ۱۰سال رشد تولید ۱۷۰
میلیون متر مکعب در روز شد و سال های طالیی گاز ،از سال  ۷۸به
بعد شروع شد.
تربتی عنوان کرد :از سال  ۸۲رشد صنعت گاز در کشور بیشتر
شد و از دهه سوم به بعد از انقالب یا همان سال  ۸۰به بعد توسعه
گاز رسانی در کشور داشتیم .در حال حاضر  ۱۱۳۹شهر را گاز رسانی
کردیم و ۲۷هزار روستا گازرسانی شده و ۹۷درصد جمعیت شهری و
 ۸۲درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز برخوردارند.

وی گفت ۹۳.۶ :درصد مردم کشور از نعمت گاز بهره مند هستند
و موضوع گازرسانی به روستاها ،طی سال های آینده با شتاب بیشتری
دنبال می شود.
وی بیان کرد :گاز ،انقالبی ترین صنعت بعد از انقالب اسالمی
است .پس از انقالب گاز به همه شهرها و روستاها رسید و بخش عمده
صنعت گاز در داخل کشور تامین میشود.
تربتی اظهار کرد :واحد تولید ماده بودارکننده گاز در عسلویه
آماده بهره برداری است و به زودی با حضور ریاست محترم جمهور
افتتاح می شود که پس از فرانسه و روسیه سومین کشور تولیدکننده
این ماده خواهیم شد.
وی در خصوص گاز رسانی به پاکستان گفت :آمادگی صادرات
به پاکستان را داریم و زیرساخت های الزم نیز مهیاست .اما در داخل
پاکستان ،باید دولت پاکستان تصمیم گیرد که می خواهد از ایران گاز
وارد کند یا نه .امیدوارم بخش خصوصی در پاکستان موضوع خط لوله
انتقال گاز را جدی بگیرد .با توجه به شبکه ای که در داخل کشور
داریم مسیر ایران برای انتقال گاز ،امن تر و اقتصادی تر است.
وی افزود :سیاست فعلی ما بر این مبناست که خطوط به
پاکستان متصل شود .در خصوص عراق نیز زیرساخت ها در دو نقطه
بغداد و بصره آماده شده است و صادرات طبق قرارداد جریان دارد.
وی ادامه داد :در زاهدان باید  ۱۳۵۰کیلومتر شبکه داخل شهری
احداث شود که  ۴۷۰کیلومتر احداث و  ۴۰۰کیلومتر هم در دست
احداث است ۲ .قرارداد  ۲۵۰کیلومتری هم در دست مناقصه داریم و
با این وضعیت همه شهر تحت پوشش گاز قرار می گیرد.
تربتی با تاکید بر اینکه برنامه ای برای افزایش قیمت گاز در
داخل برای سال آینده نداریم ،افزود :در تالش هستیم تا تولیدات

سال آینده به  ۷۰تا  ۱۰۰میلیون متر مکعب در روز برسد .شبکه گاز
کشور از شرایط خوبی برخوردار است و طی روزهای گذشته خط لوله
دوم کاشمر را به بهره برداری می رسانیم.
وی گفت :مطالبات از عراق را به یورو دریافت کردیم اما در آینده
بانک مرکزی ایران و عراق تصمیم خواهند گرفت که به چه شکلی مبالغ
را دریافت کنیم .هر روشی که بانک مرکزی اتخاذ کند ،عمل میکنیم.
وی با بیان اینکه به گاز ترکمنستان وابسته نیستیم و مشکلی
از بابت تامین گاز شمال کشور نداریم اما با این حال توسعه گاز
ترکمنستان می تواند مفید باشد ،افزود :تا پایان قرارداد با ترکیه فاصله
زیادی داریم و االن برای تصمیم گیری زود است .مسیر ترکیه به اروپا
مسیر خوبی برای صادرات خواهد بود و هر دو کشور طالب خواهیم
بود که قرارداد ادامه داشته باشد.
تربتی افزود :در تالشیم تولید گاز را به  ۸۰۰میلیون مترمکعب
برسانیم که معادل ۵میلیون بشکه نفت می شود.

بساط سودهای باالی  ۲۰درصد در بانکها جمع شد؟!

محبوبه فکوری

اگرچه بانکها طی ماههای گذشته برای جذب
سپردهها ،رقابتی تنگاتنگ را با همتایان خود در
نرخ سود باالی مصوبه شورای پول و اعتبار انجام
میدادند؛اما بانک مرکزی میگوید بساط سودهای
باال جمع شده است.
بعد از برقراری آرامش در بازار ارز و جمع
شدن بساط اقدامات سفتهبازانه در این بازار،
یکی از محلهایی که مجدد برای سرمایهگذاری
مطمئن و کمریسک بسیاری از خانوارهای
ایرانی مورد توجه قرار گرفت ،نظام بانکی
بود .تا این لحظه البته شورای پول و اعتبار
تصمیمی برای افزایش نرخ سود سپردهها به
صورت رسمی نگرفته است ،اما بانک مرکزی به

تناسب صورتهای مالی بانکها ،به برخی از آنها
اجازه داد تا سپردههای بانکی با نرخی باالتر از
سقف تعیین شده  ۱۵درصدی از سوی شورای
پول و اعتبار را هم جذب کنند و این تشویقی
برایشان باشد تا به تناسب انضباطی که در
اجرای سیاستهای پولی داشتند ،بتوانند سپرده
بیشتری هم جذب کنند.
بر همین اساس برخی از بانکها اجازه یافته
بودند تا به سپردههای جذب شده خود ،تا سقف
 ۲۰درصد هم سود بدهند؛ موضوعی که البته
مشمول همه بانکها نشد ،اگرچه برخی هم به
صورت خودسرانه اقدام به افزایش نرخ سود برای
جذب سپرده بیشتر کردند؛ اما به هر حال به
صورت رسمی ،اجازهای از بانک مرکزی برای این
اقدام نداشتند.

حال آنگونه که بانک مرکزی میگوید بساط
پرداخت سودهای باالی  ۲۰درصد در نظام بانکی
تقریبا جمع شده و اکنون حتی اگر بانکی به صورت
خودسرانه و بدون مجوز سود باالی  ۲۰درصد به
سپردههای بانکی بدهد ،متخلف شمرده شده و
پرونده او از سوی نهادهای نظارتی پولی و بانکی
بررسی خواهد شد.
البته عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک
مرکزی هم به این نکته اشاره داشته و بار دیگر
تاکید کرده است که بانکها دیگر باالی  ۲۰درصد،
به سپردههای مردم سود نمیدهند.
یکی از مدیران نظام بانکی در گفتگو با مهر
گفت :بر اساس دستوری که رئیس کل بانک
مرکزی صادر کرده ،بانکها اجازه پرداخت سود
باالی  ۲۰درصد را به صورت کلی ندارند و اگر

بانکی هم مجوز پرداخت سود باالی مصوبه شورای
پول و اعتبار داشته است ،سقف آن  ۲۰درصد است
و نباید از آن تخطی کند.
وی افزود :بانکها اگر باالی  ۲۰درصد سود به
سپردهها پرداخت کنند ،به طور قطع تخلف کرده
و برای آنها پرونده تشکیل میشود؛ همانطور که
اکنون پرونده برخی از بانکهای متخلف در این
حوزه ،در هیات انتظامی در حال بررسی و رسیدگی
است.
این مقام مسئول در نظام بانکی گفت :رئیس
کل بانک مرکزی به بانکها اکیدا توصیه داشته
تا از تخطی از نرخ سود مصوب و دارای مجوز از
بانک مرکزی دست بردارند و با پرداخت سود باال،
صورتهای مالی خود را دچار مشکل نکنند ،در غیر
این صورت باید منتظر عواقب آن هم باشند.

معاون ساخت و توسعه آزادراهها:

پرداخت عوارض آزادراهها بهزودی الکترونیکی می شود
میرشفیع گفت :پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراههای کشور
بهزودی به مرحله اجرایی میرسد ،با اجرایی شدن این پروژه دیگر
اتومبیلها در آزادراهها نیاز به توقف ندارند.
سید حسین میرشفیع معاون ساخت و توسعه آزادراهها اظهار
کرد :پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراههای کشور بهزودی به مرحله
اجرایی میرسد .الکترونیکی کردن پرداخت عوارض آزادراهها تأثیر
بسزایی داشته و بعد از اجرایی شدن این پروژه دیگر اتومبیلها در
آزادراهها نیاز به توقف ندارند.
ل و نقل
معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت زیربناهای حم 
 ۹۸در نظر
کشور گفت :در بخش راهسازی ،بودجهای که برای سال 
گرفته شده است ۵ ،درصد بودجه مورد نیاز برای تکمیل پروژههای
در دست اجراست.
وی با اشاره به اینکهاز نظر پوشش جادههای آسفالته در کشور
یک حرکت جهشی را طی  ۴۰سال دوره انقالب شاهد بودهایم گفت:
در شرایطی که برخی از مراکز استانهای ما پیش از انقالب مانند
استان کهگیلویه و بویراحمد فاقد راههای آسفالته بودند امروزبسیاری
از مسیرهای شبکه اصلی و فرعی کشور تکمیل شده و بسیاری از
جمعیت روستایی نیز از راههای آسفالته بهرهمند شدهاند.
میر شفیعبا بیان اینکهطول راههای کشور از  ۳۰۰هزار کیلومتر
فراتر رفته است اضافه کرد :بیش از ۲هزار و  ۲۰۰کیلومتر آزادراه
در کشور در دست بهرهبرداری و هزار و  ۱۸۰کیلومتر دیگر در
دستساخت ا ست و قرارداد  ۴۰۰کیلومتر دیگر بسته شده که در
شرف اجراست.

ی با بیا ن اینکه برخی از پروژههای در دست اجرا در سال
و 
آینده به بهرهبرداری خواهند رسید اظهار کرد :قطعه  ۴ارومیه -تبریز
بهزودی به بهرهبرداری میرسد ،همچنین بخش عمده آزادراه شیراز-
اصفهان که قریب به  ۲۲۰کیلومتر است در سال آینده زیر بار ترافیک
خواهد رفت عالوه بر آن آزادراه اراک  -خرمآباد نیز سال آینده به
بهرهبرداری رسیده که راه خرمآباد به تهران را نزدیکتر میکند.
عضو هیئت عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل
کشور در رابطه با بهرهبرداری از کمربندی جنوب تهران نیز گفت :این
آزادراه از محور قم -گرمسار نزدیکورامین شروعشده و بعد از گذشت
از آزادراه تهران-قم و تهران-ساوه بعد از آبیک به آزادراه کرج-قزوین
متصل میشود .طول این آزادراه  ۱۵۸کیلومتر است که  ۸۰کیلومتر
آن در حال حاضر کامل شده و امیدواریم که تا سال آینده به بهره
برداری برسد.
وی با اشاره به اینکه به در حوزه ساخت آزادراه به استانداردهای
بینالمللی نزدیک هستیم ،افزود :از لحاظ هندسی و طراحی راهها
کامال منطبق بر استانداردهای بینالمللی هستیم و نشریات تخصصی
خوبی در ک شور منتشر شدهاند که فعالیت شرکت راهسازی برای
ساخت راههای کشور را می توان منطبق بر این استانداردها دانست؛
البته متأسفانه باید گفت که در حال حاضر نگهداری راهها در شرایط
مناسبی نی ست و از برنامه نگهداری استاندارد به دلیل محدودیت
منابع فاصله زیادی گرفته است.
میرشفیع د ر رابطه با کیفیت مصالح استفاد ه شده در ساخت
بزرگراهها و آزادراهها نیز گفت :در این حوزه کار جدی در چند سال

اخیر اتفاق افتاده و کیفیت قیر و آسفالت در این سالها باال رفته
است؛ هماینک  ۶نوع قیر در کشور تولید میشود که استاندارد بسیار
باالیی دارند .برای کنترل کیفیت آسفالتها نیز نظام کنترلی جدید
ایجاد شده و با بهرهگیری از دانش شرکتهای دانشبنیان در حال
استفاده از نمونههای پیشرفته آسفالت از جمله قیرهای پلیمری در
این صنعت هستیم.
تخصیص نامناسب بودجه؛ از چالشهای ساخت آزادراهها
وی مشکالت و چالشهای فراروی ایران در مورد ساخت آزادراهها
را تخصیص نامناسب بودجه عنوان کرد و ادامه داد :همه کشورها این
دغدغه را دارند که منابعی که باید برای توسعه زیرساختها اختصاص
یابد منابع محدودی هستند با اینحال ما شرایطمان به دلیل فروش
نفت بهتر است و درآمدهای نفتی از سال  ۵۰باید قاعدتاً به بهبود بهتر
توسعه زیرساختها اختصاص مییافت ،ولی با عدم مدیریت منابع این
امر محقق نشد .میرشفیع افزود :متأسفانه نظام توزیع اعتبارات و فنی
اجرایی کشور درگیر موضوع بودجه است و تا زمانی که بودجه مصوب
تخصیص ن یابد پروژهها اجرایی نمیشود درحالیکه در کشورهای
دیگر اگ ر یک قرارداد پیمانی بسته میشود منابع مورد نیاز پروژه
توسط بانک تأمینشده و دولت یا پیمانکار با بانک تسویه حساب کرده
و تأخیری در تأمین منابع وجود ندارد.
وی با بیان اینکه کشور با پروژههای نیمه تمام بسیاری مواجه
است تصریح کرد :باوجود اینکه در پروژههای نیم ه تمام سرمایهگذاری
قابلتوجهی صورت گرفته است ،اما به دلیل عدم تخصیص منابع در
حال حاضر این پروژهها قابل بهرهبرداری نیستند.

روز شنبه سهمهایی درگروه محصوالت شیمیایی
و معدنی در کنار برخی از سهم های بانکی و حمل و
نقل بیشترین تاثیر را روی نوسات شاخص بازار سرمایه
داشتند؛ این معامالت سبب شد شاخص کل بورس
 ۱۰۰واحد رشد کند و شاخص فرابورس افت ۲.۸۸
واحدی را شاهد باشد.
دیروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس
اوراق بهادر تهران  ۱۰۰واحد رشد کرد و به رقم ۱۶۴
هزار و  ۹۲۹واحدی رسید .شاخص هم وزن نیز هم
راستا با شاخص کل با رشد  ۱۹۱واحدی مواجه شد و
رقم  ۲۸هزار  ۶۲۶را تجربه کرد.
از طرفی شاخص آزاد شناور با  ۳۵واحد افزایش

رقم  ۱۷۹هزار و  ۵۹۹واحدی را تجربه کرد و شاخص
بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب  ۵۸و  ۲۷۵واحد
افزایش یافتند.
معامالت سهام شرکتهای کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران ،معدنی وصنعتی چادر ملو و مخابرات
ایران هر یک به ترتیب  ۷۴ ،۷۵ ،۸۶واحد تاثیر
افزاینده روی شاخصهای بازار داشتند در طرف مقابل
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ،بانک
ملت و پتروشیمی مبین هر یک  ۷۲ ،۸۳و  ۷۰واحد
تاثیر کاهنده روی شاخص های بازار سهام داشتند.
در گروه محصوالت شیمیایی دیروز قیمت سهم
ها نوسان خیلی زیادی نداشت و بیشتر آنها کمتر از

بانکداری دیجیتال صنعتی بیحد و
مرز است

عضو هیات مدیره و معاون شعب بانک
ملی با اشاره به اینکه آینده شعب در بانکداری
دیجیتال است ،گفت :ایجاد قابلیتهای بیشتر
در این زمینه در همه سطوح عملیاتی بانک تاثیر
ویژهای در ثبات مالی سازمان خواهد داشت.
برات کریمی در گفتگو با روابط عمومی
بانک ملی ایران با بیان اینکه شعب بانک ها
اولین حلقه اتصال مشتریان با بانک هستند،
اظهار داشت :هرگونه رشد سپرده ها ،افزایش
منابع و نقدینگی ،وصول مطالبات و در کل
پیشرفت و حرکت جهادی در بانک ها از آنجا
آغاز می شود و این امر بیانگر اهمیت تدوین
برنامه هایی جامع و کاربردی در سطح شعب و
حرکت به سمت بانکداری دیجیتال است.
وی با تاکید بر اینکه اخیرا ً مفهوم جدیدی
در صنعت بانکداری تحت عنوان «بانکداری
دیجیتال» مطرح شده که رویکردی کامل در
حوزه استراتژی و پذیرش یک راهبرد و مدلی
جدید از بانکداری است ،افزود :بانکداری
دیجیتال با بانکداری الکترونیک متفاوت است.
در بانکداری الکترونیک بانک محصولی را تولید و
در اختیار مشتری قرار می دهد ولی در بانکداری
دیجیتال محصولی ساخته نشده و بانک زیر
ساخت تولید محصول را در اختیار شرکت های
فین تک قرار می دهد.
وی تصریح کرد :این بانکداری الزاماتی
به همراه دارد و مستلزم تحول و مدرن سازی
در همه الیههای مدیریتی ،عملیاتی ،اجرایی
و فناوری است .همچنین نیازمند گذار از یک
دیدگاه محصولگرا به مشتریگرا و خدمتمحور
است.
به گفته کریمی ،این الگوی بانکداری
بهوسیله مشتری آغاز میشود و از حداکثرسازی
قابلیت هایی همچون خدمتدهی ،دسترسی،
سودمندی و هزینه برای مشتری ،اطمینان
پیدا میکند و صاحبنظران صنعت بانکداری نیز
بانکداری دیجیتال را عامل اصلی استحکام رابطه
بانک با مشتری و ابزار ایجاد مزیت رقابتی برمی
شمارند.
این عضو هیات مدیره بانک ملی ایران ادامه
داد :این الگو در پی کاهش هزینههای عملیاتی،
کاهش خطاها ،توسعه بازار و افزایش منابع
درآمدی بر اساس مدلهای نوین کسبوکار
همراه با استفاده از نوآوری و تجاریسازی
ایدههاست .بنابراین یک سازمان برای دیجیتال
شدن باید روی مشتریمحوری ،سادهسازی
و اتوماسیون فرآیندها تمرکز کند و هدف آن
نیز افزایش کارآمدی آنها در تمامی الیههای
سازمان و در کل زنجیره ارزش باشد.
کریمی اضافه کرد :در بانکداری دیجیتال
فعالیتهای مشتری شامل تراکنشهای
بانکی ،موضوعات مورد عالقه ،سالیق ،میزان
رضایتمندی از خدمات بانکی و از طریق استفاده
از کانالهای مختلف و ابزارهای دیجیتال رصد
میشود و پس از تحلیل فعالیتها ،پیشنهادها
و محصوالت متناسب با نیاز مشتری به وی ارائه
میشود .در همین راستا ،روشهای بهبود ارتباط
مشتری با بانک مورد بررسی قرار میگیرد و در
حقیقت محصوالت در بانکداری دیجیتال باید
برای مشتریان شخصیسازی شود ،یعنی مشتری
بتواند نیازش را بفرستد و ما بتوانیم در سیستم
خودمان برای مشتری یک محصول اختصاصی
تولید کنیم.
وی تاکید کرد :برای حرکت از سمت
بانکداری سنتی به سمت بانکداری دیجیتال
نیازمند یک تحول دیجیتال هستیم و موضوع
تحول دیجیتال پیش از آنکه مبحثی فناوری
محور باشد ،مشتری محور ،کسب و کار محور و
فرآیند محور بوده و مساله مهم در آن تجربهای
است که مشتری در نتیجه تعامل با بانک
بهدست میآورد .در این راستا بانک ها باید مدل
کسب کاری خود را تغییر دهند و ساختار خود را
جهت هماهنگی سریع با تغییرات چابک سازند.
معاون شعب بانک ملی ایران خاطر
نشان کرد :در این نوع بانکداری هزینههای
شعب ،کارمندان ،تجهیزات شعبه ،بهروزرسانی
این تجهیزات و تمامی هزینههای مربوط به
بانکداری با شعبه ،کاهش پیدا کرده و خیلی
از فعالیتهای شعب و کارکنان آن ممکن است
به ماشینها انتقال پیدا کند اما با عنایت به
وضعیت موجود در این نوع بانکداری به جای
حذف نیروی انسانی و امکانات ،نقش ها و رسالت
ها تغییر مییابد .در واقع یکسری از شعب به
صورت سلف سرویس ،ارائه خدمت می کنند .به
این معنی که در این شعب کارکنان تنها نقش
راهنما را داشته و مشتریان بر اساس نیازهای
خود از خدمات و دستگاه ها استفاده می کنند.
کریمی بیان کرد :بانک ملی ایران اقدام به
برنامه ریزی های مدونی برای شعب تابعه خود
با ملحوظ داشتن سیاست ها و استراتژی های
کالن در جهت افزایش رضایت مشتریان کرده
که عمده این برنامه ها در حوزه های مربوط به
محیط فیزیکی شعب ،ارائه خدمات بهتر و بهره
گیری بیشتر از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت
و بانکداری دیجیتال و نیروی انسانی طرح ریزی
شده است.

بازدید مدیر عامل بیمه میهن از شعبه
کاشان و قم

قیمت ها در بورس بر خالف فرابورس رشد کردند
یک درصد افزایش یا کاهش قیمت را تجربه کردند.
در این گروه  ۵۹میلیون سهم به ارزش بیش از ۳۱
میلیارد تومان دست به دست شد.
دیروز در حالی یک نماد در گروه حمل ونقل
و انبارداری بیشترین تاثیر روی شاخص بازار سهام
داشت که مابقی سهم ها در این گروه نیز اکثرا با
افزایش قمیت روبه رو شدند .در پایان معامالت دیروز
نماد کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران همچنان با
صف خرید همراه بود که از مجموع افرادی که موفق به
معامله شدند بیش از  ۷۵درصد را سهام داران حقیقی
تشکیل میداند.
در عی ن حال در گروه بانکها و موسسات

بانك

اعتباری قیمت سهم ها عمدتا کمتر از دو درصد
نوسان قمیت را تجربه کرد .در این گروه ۵۷۴
میلیون سهم به ارزش بیش از  ۹۷میلیارد تومان
دست به دست شد.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم  ۳۸۳میلیارد
تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن
 ۱.۵میلیون سهم و اوراق مالی طی  ۱۴۲هزار ۱۴۱
نوبت مورد داد وستد قرار گرفت.
آیفکس نیز دیروز  ۲.۸۸واحد افت کرد و به رقم
 ۱۹۴۱رسید .ارزش معامالت فرابورس ایران عدد ۳۴۵
میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم معامالت به رقم
 ۹۴۰میلیون سهم و اوراق مالی رسید.

در این بازدید ،دکترداریوش محمدی به
اتفاق هیات همراه از شعب شهرهای کاشان و قم
بازدید و با کارکنان و نمایندگان دیدار و گفتگو
کردند.
همچنین در این بازدید ،مدیرعامل بیمه
میهن با حضور در محل بیمه گذاران استراتژیک
شرکت در شهرهای کاشان و قم  ،از وفاداری
مشتریان شرکت قدردانی و خدمات بیمه میهن
به انان را مایه افتخار و مباهات مدیریت و
کارکنان شرکت دانست.
این سومین دیدار دکتر محمدی از شعب
استانی شرکت در سومین هفته از مدیرعاملی
بیمه میهن است.

