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نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین عنوان کرد:

اخبار
خریداران سکه هم ضرر کردند

آن روی سکه!

بررسی روند قیمت سکه در سال جاری
حاکی از آن است که کسانی که در سال جاری
به دنبال خرید سکه و طال بودهاند ،با زیان مواجه
شدهاند.
خرید طال و سکه از گذشته به عنوان یکی
از راههای سرمایهگذاری مطمئن برای مردم بوده
و بسیاری از افراد به جای پسانداز پول خود به
سراغ خرید طال و سکه میرفتند تا ارزش پول
خود را حفظ کنند.
این موضوع همچنان نیز یکی از رایجترین
روشهایی است که مردم برای پسانداز پول
خود استفاده میکنند؛ هرچند که از سال
گذشته بسیاری از مردم به جای ورود به بازار
طال و سکه ،به سوی خرید دالر رفتند ،چرا
که در زمانی اندک با ایجاد التهاب در بازار
و تحت تأثیر روانی ،قیمت دالر به یکباره
افزایش یافت.
همزمان با افزایش قیمت دالر و کاهش
ارزش پول ملی ،قیمت طال نیز رو به فزونی
گذاشت و رفته رفته سکه بهار آزادی پنج میلیون
تومان را نیز رد کرد ،اما بار دیگر به زیر پنج
میلیون تومان بازگشت.
در این شرایط با توجه به شرایط ناپایدار
بازار ارز ،بسیاری از افراد که عالقهای به
سرمایهگذاری در این بازار نداشتند ،به سوی
خرید طال و سکه رفتند تا ارزش پول خود را
حفظ کنند.
هرچند که پیشبینی میشد که سال جاری
سال سختی برای ایرانیان باشد و برخی نیز از
افزایش شدید قیمت دالر و سکه در سال ۱۳۹۸
خبر میدادند ،اما آمارها نشان میدهد که قیمت
سکه در سال جاری تاکنون کاهشی بوده است.
بررسی قیمت سکه در چهار ماه اخیر
در روزهای پایانی سال گذشته قیمت هر
سکه بهار آزادی طرح جدید به چهار میلیون و
 ۶۵۰هزار تومان رسید و هر سکه طرح قدیم با
قیمت چهار میلیون و  ۴۰۰هزار تومان معامله
شد؛ نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب ،دو
میلیون و  ۴۵۰هزار تومان و یک میلیون و ۶۰۰
هزار تومان قیمتگذاری شد.
با ورود به ماه دوم سال جاری ،قیمت
سکه با افزایش همراه بود و هر سکه طرح
جدید چهار میلیون و  ۸۵۵هزار تومان و طرح
قدیم چهار میلیون و  ۷۰۰هزار تومان قیمت
خورد.
از سوی دیگر نیم سکه نیز به قیمت دو
میلیون و  ۵۸۰هزار تومان و ربع سکه هم یک
میلیون و  ۷۰۰هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه در روزهای نخستین ماه سوم
سال ،تغییر چندانی نسبت به اردیبهشت ماه
نداشت؛ به طوریکه قیمت هر سکه طرح جدید
چهار میلیون و  ۸۱۰هزار تومان و طرح قدیم
چهار میلیون و  ۷۰۰هزار تومان بود؛ نیم سکه و
ربع سکه نیز با نرخهای دو میلیون و  ۷۰۰هزار
تومان و یک میلیون و  ۷۴۰هزار تومان خرید و
فروش شدند.
اما از روزهای پایانی خردادماه قیمت دالر و
سکه کاهش یافت و در نخستین روز تیر ماه ،هر
سکه طرح جدید به قیمت چهار میلیون و ۶۴۵
هزار تومان و طرح قدیم چهار میلیون و ۴۵۰
هزار تومان رسید.
قیمت نیم سکه در این روز دو میلیون و
 ۴۵۰هزار تومان و ربع سکه یک میلیون و ۵۸۰
هزار تومان بود.
اما آخرین قیمتها از بازار سکه نشان
میدهد که این بازار در این روزها به روند نزولی
خود ادامه داده و قیمت سکه با کاهش قابل
توجهی روبرو شده است؛ به طوریکه هر سکه
بهار آزادی طرح جدید روز گذشته چهار میلیون
و  ۲۹۰هزار تومان و طرح قدیم چهار میلیون و
 ۱۵۰هزار تومان فروخته شد.
نیم سکه نیز روز گذشته به دو میلیون و
 ۲۳۰هزار تومان و ربع سکه به یک میلیون و
 ۳۵۰هزار تومان رسیده است.
به این ترتیب ،مقایسه قیمت سکه در
روزهای ابتدایی سال جاری با قیمتهای
کنونی نشان میدهد کسانی که در این بازه
زمانی به سراغ سرمایهگذاری روی سکه
رفتهاند ،با کاهش قیمت سکه عم ً
ال متضرر
شدهاند و این در حالی است که روند بازار
همچنان نزولی است و ممکن است قیمتهای
فعلی نیز کاهش پیدا کند.

ممنوعیت خروج کاالهای اساسی
مربوط به یکسال قبل است

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال
و ارز اعالم کرد که ممنوعیت خروج کاالهای
اساسی همراه مسافر حتی در حد نیازهای
شخصی ،مربوط به یکسال قبل بوده و این مسئله
طی این مدت بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
اخیرا ً به نقل از یکی از مسئوالن ستاد
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز از ممنوعیت
خروج کاالهای اساسی همراه مسافر و حتی در
حد نیاز شخصی از کشور خبر داده شد.
اما علی مویدی  -رئیس این ستاد  -درباره
این خبر اینگونه واکنش نشان داد که این
ممنوعیت برای خروج کاالهای اساسی از کشور
مربوط به یکسال گذشته است و طی این مدت
این مسئله بارها مورد تاکید قرار گرفته است
که مسافران حتی برای نیاز شخصی خودشان
هم نمیتوانند کاالهای اساسی را از کشور خارج
کنند.
وی افزود :در زمینه قاچاق خروجی گزارش
خاصی از خروج کاالهای اساسی از کشور طی
یکسال گذشته نداشتهایم و اگر هم مواردی در
برخی کاالهای اساسی گزارش شده ،جزئی بوده
و مورد پیگیری قرار گرفته است.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال
و ارز گفت :در زمینه گندم نیز باید گفت که
تاکنون هیچ گزارشی از خروج و قاچاق گندم
نداشتهایم و برخی شایعات مطرح شده در این
زمینه تکذیب میشود.
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نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد
است همانطور که در زمان افزایش قیمت دالر باید
نسبت به عملکرد بانک مرکزی با تردید برخورد
کرد ،وقتی قیمت دالر کاهش مییابد نیز باید
اعتبار آن را به بانک مرکزی داد.
مجید رضا حریری ،اظهار کرد :اینکه امروز
نرخ دالر بار دیگر به کانال  ۱۱هزار تومان بازگشته
موضوع مثبتی است اما قبل از آن باید این سوال
را مطرح کرد که چه سیاستها و برنامههایی در
دستور کار قرار گرفته بود که کار دالر را به قیمت
 ۱۶هزار تومان رسانده بود؟ آنجا سیاستهای غلط
باعث رسیدن به نرخهای باال شده بود و امروز نیز
اصالح بخشی از آن سیاستها و عبور از موجهای
متالطم اقتصادی عامل اصلی کاهش قیمتهاست.
کاهش تقاضا برای ارز با کاهش قدرت
خرید مردم
وی با بیان اینکه اصلیترین عامل در کاهش
قیمت دالر مدیریت بازار تقاضا است ،توضیح داد:
با توجه به تحریمها و محدودیتهای بانکی جدی
ایران که با آنها رو به روست ،نمیتوان انتظار داشت
که با افزایش عرضه ارز ،کاهش قیمتها رخ داده
باشد .از این رو و با رصد سیاستهایی که اخیرا ً
بانک مرکزی آنها را اجرایی کرده ،مشخص میشود
که کاهش تقاضا یکی از اصلیترین عوامل برای
کاهش قیمت دالر در بازار است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با
اشاره به کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی با ارز بازار
آزاد ،تصریح کرد :این روند که از حدود دو ماه پیش
آغاز شده ،نرخ این سامانه را به شکل قابل توجهی
به نرخ بازار نزدیک کرده و این یعنی میزان جذابیت
ارزهای رانتی کاهش یافته است .هرچه این فاصله
کمتر شود ،عالقه به داللی و فساد کاهش یافته
و بسیاری از این اقدامات دیگر سود گذشته را

عوامل ۴گانه کاهش قیمت دالر

نخواهند داشت و این مسئله به کاهش تقاضای
کاذب منجر شده و قیمتها را کنترل میکند.
او با بیان اینکه با رسیدن به ماههای اخیر،
اقتصاد ایران توانست خود را با تغییرات دو سال
گذشته وفق دهد ،توضیح داد :امروز قیمتها در
بازارهای داخلی خود را با موج پس از افزایش
قیمت دالر هماهنگ کردهاند و پرشهای سالهای
گذشته امروز وجود ندارد .این موضوع از یک سو
باعث شده جذابیت پریدن سرمایهها از یک بازار
به بازار دیگر در کوتاهمدت کاهش پیدا کند و از
سوی دیگر به کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم
بیانجامد.
به گفته حریری ،کاهش فاصله نرخ ارزها،
فشار برای واردات کاذب برای بهره بردن از
تفاوت نرخ ارزها را نیز پایین آورده و همین
مسئله در پایین نگه داشتن تقاضا تاثیرات مثبت
داشته است.

محدود شدن فعالیت کارتخوانهای
خارج از ایران
وی با اشاره به محدود کردن کارتخوانهایی
که خارج از ایران فعال بودند ،گفت :این
کارتخوانها به راحتی اجازه خروج سرمایه
از کشور را میدادند و تقاضایی غیر واقعی برای
ارز ایجاد میکردند .آمارها نشان میدهد که
بانک مرکزی فعالیت حدود  ۹۰درصد از این
کارتخوانها را متوقف کرده و این موضوع نیز
یکی از اقدامات موثر در ماههای گذشته است.
حریری ادامه داد :با کاهش قدرت خرید
مردم عم ً
ال در حوزههایی مانند ارز مسافرتی و ارز
دانشجویی با کاهش جدی تقاضا مواجه هستیم و
از سوی دیگر بازار کاالهای قاچاق نیز که بعضاً به
کاالهای لوکس اختصاص داشت ،امروز جذابیت
گذشته را ندارد و با کنار هم قرار دادن همه این
موارد باز هم به کاهش تقاضا در بازار میرسیم.

بانك
کاهش سرعت خروج سرمایه از کشور
به اعتقاد وی امروز موج خروج سرمایه از
کشور نیز که در سالهای  ۱۳۹۶و  ۱۳۹۷با شدت
دنبال میشد ،تا حدی فروکش کرده و این مسئله
نیز تا حدی به کاهش تالطمها در بازار ارز کمک
میکند.
فشار بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین از
فشار بانک مرکزی به کسانی که از بازگشت ارزشان
به بازار امتناع میکردند به عنوان یک عامل موثر
دیگر بر کاهش قیمتها یاد کرد و گفت :با توجه به
نفت محور بودن اقتصاد ایران و فعالیت شرکتهای
خصولتی ،عم ً
ال بخش زیادی از ارز وارد شده به
کشور یا متعلق به دولت است یا در حوزه نفوذ
دولت قرار دارد .این دارندگان ارز در سالهای قبل
در مقابل فشارها برای بازگرداندن ارزشان مقاومت
میکردند اما امروز بازگشت ارز از سوی آنها با
سرعت و شدت بیشتری دنبال میشود.
حریری درباره میزان کاهش نرخ ارز و میزان
پایداری آن نیز اظهار کرد :با توجه به اینکه اقتصاد
ما تاثیر پذیری قابل توجهی از سیاست دارد،
نمیتوان پیش بینی دقیقی از میزان این کاهش
یا میزان پایداری آن ارائه کرد ،اما وقتی تمام موارد
باال را در کنار هم میدهیم ،میتوان امیدوار بود که
این روند ادامه داشته باشد .در هفتههای گذشته
مسائل سیاسی و امنیتی که در منطقه خلیج فارس
رخ داد میتوانست به راحتی بر نرخ ارز تاثیر داشته
باشد اما بانک مرکزی با مدیریت خوبی که داشت،
از این فضا عبور کرد و این امید وجود دارد که در
آینده نیز همین روند ادامه داشته باشد.
در روزهای گذشته نرخ دالر در بانکها و
صرافیها روندی کاهشی به خود گرفته و پس از
چند ماه بار دیگر به کانال  ۱۱هزار تومان بازگشت.

رییس اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد:

سهم هر ایرانی از یارانه ،ماهی یک میلیون تومان

در صورتی که نتوان برخی اصالحات را اجرایی کرد امکان آنکه
بودجه حتی با رقم بیش از  ۱۰۰هزار میلیارد تومان کسری مواجه
شود وجود دارد.
رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است که سهم هر ایرانی از کل
یارانههای تخصیصی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور ماهانه
یک میلیون تومان است.
مسعود خوانساری در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران اظهار کرد :با توجه به شرایطی که تحریمها و سایر مشکالت
اقتصادی برای ما به وجود آمده است به نظر میرسد خطر کسری
بودجه در سال  ۱۳۹۸یکی از خطرهای جدی است که اقتصاد ایران
باید راههای مقابله با آن را پیدا کند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران ،در صورتی که نتوان برخی
اصالحات را اجرایی کرد امکان آنکه بودجه حتی با رقم بیش از ۱۰۰
هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود وجود دارد.
وی ادامه داد :بررسیهای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نشان
میدهد که دولت باید در سه حوزه اصالحات الزم بودجهای را انجام
دهد .یکی از اصلیترین این حوزهها کاهش بودجه شرکتهای حیات
خلوت دولتی است .این شرکتها معموالً هزینههای قابل توجهی
دارند اما منافعشان برای اقتصاد ایران زیاد نیست .بودجه کل دولت
حدود  ۴۰۰هزار میلیارد تومان است که رقم بودجه این شرکتها از
 ۱,۲۰۰میلیارد تومان نیز عبور میکند یعنی بودجه آنها سه برابر
بودجه جاری دولت است که اگر بهرهوری باال داشتند ،برای این
موضوع توجیه اقتصادی وجود داشت اما با توجه به نبود بهرهوری،
باید تغییراتی را در آنها ایجاد کرد.
خوانساری اصالح قانون یارانهها را یکی از اولویتهای اصلی

بودجهای کشور دانست و توضیح داد :طبق آمارهای رسمی دولت
ساالنه رقمی نزدیک به  ۸۹۰هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت
میکند که حدود  ۵۸۰هزار میلیارد تومان آن مربوط به یارانه سوخت
است .در حالیکه بر همگان واضح است در استفاده از بسیاری از این
یارانهها ،عدالت رعایت نمیشود و اقشار هدف جامعه از آن بهرهای
نمیبرند.
وی ادامه داد :با ارزیابی رقم کل این یارانه مشخص میشود که
هر ایرانی حدودا ً ماهانه یک میلیون تومان سهم یارانه دارد که با توجه
به تخصیص آن به برخی حوزهها ،عم ً
ال اقشار کمدرآمد از آنها بهره
زیادی نمیبرند از اینرو به نظر میرسد اصالح نحوه پرداخت این
یارانه و حرکت به سمت شیوههای پرداخت نقدی ،یکی از گزینههایی
است که میتوان به آن فکر کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بار دیگر بر لزوم حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی از چرخه اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت :در سال گذشته
تورم کاالهای خوراکی که بسیاری از آنها ارز  ۴۲۰۰تومانی دریافت
کردهاند ،حدود  ۵۶درصد بوده است این در حالی است که اگر این
طرح حمایتی بنا بود نتیجهبخش شود ،باید این تورم بسیار پایینتر
میبود.
به گفته خوانساری ،ارز چند نرخی نتیجهای جز ایجاد رانت
و سودجویی در اقتصاد کشور ندارد و عملکرد ماههای گذشته و
تخلفهایی که در این حوزه به ثبت رسیده نیز این مساله را به خوبی
نشان میدهد .از اینرو امیدواریم که دولت به عنوان سومین موضوع
تأثیرگذار در اصالح بودجه ،بحث حذف ارز چند نرخی نیز در دستور
کار قرار دهد.
وی در بخش پایانی صحبتهای خود با اشاره به رویکرد غلطی

که درباره ارزهای دیجیتال و رمزگذاری شده در اقتصاد ایران وجود
دارد ،تصریح کرد :ما از حدود دو سال قبل بحث بررسی این ارزها
را در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی آغاز کردیم و در همان زمان
نیز اعالم شد که با رویکردی درست میتوان از ظرفیتهای آنها
استفاده کرد ،اما متأسفانه دولت تکلیف آنها را روشن نکرد تا امروز که
میبینیم با یک نگاه صفر و صدی به دنبال ممنوعیت یا محدودیت
در این زمینه هستند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران در صورتی که تنها مشکل
فعلی با این ارزها ،میزان باالی مصرف برقشان است میتوان با تعیین
تعرفهای مناسب این انتخاب را به فعال اقتصادی داد که با قیمتهای
جدید ارزیابی کند که آیا حضور در این بخش برایش صرفه دارد یا
خیر ،اما برخوردی که به طور کلی فعالیت در این حوزه را محدود
میکند ،به صالح اقتصاد ایران نیست.

برنامههای بزرگترین اپراتور دیتای ایران برای حضور در الکامپ  2019تشریح شد

برنامههای ایرانسل برای حضور
در بیست و پنجمین نمایشگاه بین
المللی الکترونیک ،کامپیوتر و تجارت
الکترونیک (الکامپ  )2019اعالم شد.
به گزارش امتیاز ،با هدف ارائه
چکیدهای از فعالیتها ،ایرانسل
غرفههای جداگانهای در سالنهای ،6
 27 ،18 ،9-8و  38و محوطه نمایشگاه
در نظر گرفته است.
ایرانسل غرفه اصلی خود در
ورودی سالن  38را به دو بخش خدمات
به مشترکان شخصی و سازمانی تقسیم
کرده است .در بخش خدمات شخصی
به معرفی خدماتی نظیرVoLTE،
 ،VoWiFiاینترنت پرسرعت همراه
 LTEو ثابت  ،TD-LTEتلویزیون
اینترنتی ایرانسل(لنز) ،اپلیکیشن

و سیمکارت کودک« ،ایرانسل من»،
حساب چندکاربره و جدیدترین
محصوالت و خدمات خود میپردازد.
همچنین در بخش فروش سازمانی
نیز خدماتی نظیر اینترنت اشیاء ،شهر
هوشمند وخدمات پرداخت الکترونیکی
و سیمکارت  ،NFCخدمات ابری،

 WiFiشرکتی و محصوالت متنوع
دیگر ،مخصوص سازمانها و شرکتها
که برای آشنایی مخاطبان و ارائه
توضیحات الزم به عالقهمندان معرفی
میشود .عالوهبراین ،ایرانسل در غرفه
سالن  27خود با هدف ارتباط بیشتر
با افراد مستعد همکاری و ایجاد روابط

نزدیک بین منابع انسانی ایرانسل و
متقاضیان شغل ،حضور دارد و متقاضیان
فرصتهای همکاری میتوانند با مدیران
و کارشناسان ایرانسل گفتوگو کنند.
بزرگترین اپراتور دیتای ایران ،در
سالن  18نیز به ارائه دستاوردها در
حوزه تولید ملی میپردازد.
ایرانسل با توجه به اهمیتی که
برای همکاری با استارتاپها قائل است،
غرفهای به منظور همکاری مشترک و
معرفی شرکتهای همکار ایرانسل مثل
چارخونه ،گپ و نیوار در سالن 9-8
که ویژه استارتاپهاست ،تدارک دیده
است .عالقهمندان با توجه به تواناییهای
خود میتوانند جهت مذاکره و معرفی
قابلیتهای خود برای سرمایه گذاری در
این حوزه ،با متخصصان ایرانسل دیدار و

گفتوگو کنند .عالوه بر این در روزهای
برگزاری نمایشگاه الکامپ 2019
جلسات سخنرانی با موضوعات روز
تکنولوژی توسط معاونان ،مدیران و
میهمانان ایرانسل و شرکتهای همکار
این شرکت در بخش «الکامپ ترندز»،
سالن  ،6برگزار خواهد شد .ایرانسل
در بخش غرفههای بیرونی در محوطه
نمایشگاه ،مقابل سالن  ،38به ارائه
خدماتی نظیر تبدیل سیمکارتهای3G
به 4Gو ارائه مودمهای اینترنت ثابت و
همراه میپردازد.
نمایشگاه الکامپ  2019از
پنجشنبه  27تا یکشنبه  30تیرماه در
محل دائمی نمایشگاههای بین المللی
تهران ،از ساعت  10صبح تا  ،18پذیرای
بازدیدکنندگان است.

شوک ارزی تخلیه شد؛

همتی :نرخ ارز را ما تعیین نمیکنیم

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی در
تعیین نرخ ارز دخالتی نمیکند و باید شاخصهای اقتصادی و بازار،
نرخ ذاتی ارز را تعیین کند ،گفت :از دو ماه قبل به دلیل تخلیه شوک
ارزی ،شاخصهای اقتصادی رو به اصالح است؛ لذا نرخ تورم و بیکاری
هم رو به کاهش است.
عبدالناصر همتی که به منظور بررسی وضعیت پولی و ارزی به
استان اصفهان سفر کرده است ،در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی و
فعاالن اقتصادی این استان ،با بیان اینکه علی رغم شرایط تحریم ،طی
یک سال اخیر ،فعالیت فعاالن اقتصادی بیش از پیش افزایش یافته
است ،اظهار کرد :با توجه به این شرایط ،فعاالن اقتصادی باید از این
فرصت استفاده کنند تا تهدید را به فرصت تبدیل کنیم .خوشبختانه
در حال حاضر و با اقدامات دولت ،فشارهای دشمن خنثی شده است
و امیدواریم با تدبیر و حمایت فعاالن اقتصادی به نتایج بهتری دست
یابیم.
وی با اشاره به اینکه از دو ماه قبل به دلیل تخلیه شوک ارزی،
شاخصهای اقتصادی رو به اصالح است ،عنوان کرد که نرخ تورم و
بیکاری نیز رو به کاهش است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی ،در سال گذشته  ٤٢میلیارد
دالر و در سه ماه و نیم گذشته  ١٢میلیارد دالر تأمین ارز برای واردات

صورت گرفته است و بخش مهمی از آن را صادرکنندگان از سامانه
نیما تأمین کردهاند.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مجموعه اقدامات بانک
مرکزی ،روند بازار ارز را رو به ثبات برده است ،تأکید کرد :با همت
صادرکنندگان وابستگیهایمان به ارز نفتی کم شده است .همچنین
در صنعت خودروسازی هم بهتر است واردات را محدود و صنعت
داخلی قطعات و خودروسازی را تقویت کنیم.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص سیاستهای
ارزی بانک مرکزی گفت :بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز دخالتی
نمیکند ،چراکه معتقدیم شاخصهای اقتصادی و بازار ،نرخ ذاتی ارز
را تعیین خواهند کرد.
وی با اشاره به تولید ملی و لزوم حمایت از آن گفت :مبنای
ارزش پول ملی ،تولید ملی است پس باید در این مسیر به جد تالش
و گام برداریم .طبق اعالم بانک مرکزی ،رئیس کل بانک مرکزی
این بانک در ادامه به تشریح سیاستهای پولی پرداخت و گفت:
تمام تالش بانک مرکزی ،کنترل نقدینگی است .ضمن آنکه به دلیل
افزایش نرخ ارز ،واحدهای تولیدی دچار کمبود نقدینگی شدهاند ،بر
این اساس بانک مرکزی با درک این شرایط گامهای مهمی در این
مسیر برداشته است.
وی افزود :سال جاری نیز کنترل نقدینگی از اهداف اصلی بانک
مرکزی است و با این سیاست امیدواریم شاهد آثار تورمی و نوسان
نرخ ارز نباشیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از روشهای مختلف
درصدد تأمین مالی واحدهای تولیدی هستیم ،تاکید کرد :اولویت
اصلی بانک مرکزی کنترل نقدینگی و همچنین تأمین ارز برای تأمین
کاالهای اساسی است.

 14میلیون تراکنش مالی موفق در
اپلیکیشن «بله»

در بهار امسال میزان تراکنش های مالی
انجام شده در اپلیکیشن «بله» به بیش از 14
میلیون تراکنش رسید.
به گزارش امتیاز ،در ماه های فروردین،
اردیبهشت و خرداد بیش از  8.4میلیون تراکنش
موفق کارت به کارت انجام شده و حجم کل پول
انتقال یافته به  3.3هزار میلیارد تومان می رسد.
در مدت مذکور ،بیش از  1.6میلیون خرید شارژ
در اپلیکیشن بله صورت گرفته است.اپلیکیشن
مالی «بله» اکنون بیش از سه میلیون و 380
هزار عضو دارد و در بهار امسال تعداد  359هزار
کانال و گروه در اپلیکیشن مالی بله فعال بوده
اند.در حال حاضر  20بانک به عنوان مبدا انتقال
وجه به این اپلیکیشن پیوسته اند .خرید شارژ و
بسته اینترنت ،پرداخت قبوض و خالفی خودرو،
دریافت موجودی کارت ،صورتحساب و ...از دیگر
خدمات بانکی است که در این اپلیکیشن ارایه
می شود.اپلیکیشن «بله» در یکی از شرکت های
زیرمجموعه شرکت داده ورزی سداد با حمایت
و پشتیبانی بانک ملی ایران توسعه یافته است و
اکنون سهم قابل توجهی در تراکنش های مالی
مشتریان نظام بانکی دارد.

افزایش سرمایه بانکها شتابدهنده
رونق تولید است

رضا سهم دینی ،رئیس هیئت مدیره
بانک دی ،در بازدید از هلدینگ توربو کمپرسور
نفت ( )OTCبر تامین مالی هدفمند و اعطای
تسهیالت بانکی مناسب به پروژههای کالن
ملی و صنایع اشتغالزا بر اساس اولویت های
اقتصادی کشور تاکید کرد.
به گزارش امتیاز ،رضا سهم دینی ،رئیس
هیئت مدیره به همراه شعبانعلی داورپناه ،معاون
اعتبارات ،ناصر شریعتی ،مدیرکل امور شعب
و بازاریابی  ،مهدی یدالهی فر ،رئیس اداره
اعتبارات و مسعود الویریان ،رئیس اداره امور
شعب جنوب کشور و شرق تهران در راستای
گسترش مبادالت مالی و ارائه خدمات بانکی
از هلدینگ توربو کمپرسور نفت ()OTC
بازدید و با مدیر عامل این مجموعه دیدار و
گفت و گو کرد.بر اساس این گزارش در این
دیدار سهم دینی ضمن آشنایی با دستاوردها و
اقدامات هلدینگ توربو کمپرسور نفت با تمجید
از اقدامات انجام شده در این مجموعه گفت:
دستاوردهای توسعه ای حاصل شده در هلدینگ
توربو کمپرسور نفت ،بعد از اعمال تحریم های
ظالمانه غرب علیه کشور و قطع همکاری
شرکای خارجی این مجموعه می تواند به عنوان
یک الگوی موفق برای سایر شرکت های ایرانی
مطرح شود.وی افزود :تولید اولین توربین ملی
 ۲۵مگاواتی در زیر مجموعه  OTCکه موجب
شد ایران در جمع  ۵کشور دارنده دانش فنی
این صنعت قرار گیرد پس از آن اتفاق افتاد که
در پی موج جدید تحریم های غرب علیه ایران
همکاری بسیاری از کشورها و شرکت ها با کشور
قطع شده بود اما مهندسان این شرکت با اراده
مثال زدنی خود موفق به بومی سازی و تامین
توربوکمپرسورهای مورد نیاز صنعت نفت  ،گاز و
پتروشیمی بدون اتکا به شرکا و سرمایه گذاران
خارجی شدند.رئیس هیئت مدیره بانک دی با
اشاره به رسالت بانک ها در حمایت از مجموعه
های خودکفا و مستقلی چون مجموعه OTC
تصریح کرد :در شرایطی که تحریم اقتصاد ایران
به عنوان مهمترین حربه دشمن برای فشار به
صنایع داخلی و معیشت مردم انتخاب شده
است ،حمایت بنگاه های مالی از مجموعه هایی
چون  OTCکه با خنثی کردن اثر تحریم ها بر
حوزه فعالیت های خود ،موفق به بومی سازی
دانش و برآورده کردن نیازهای کشور شده اند
یک رسالت تاریخی محسوب می شود.

حضور بانک صنعت و معدن و شركت
هاي گروه در اولين نمایشگاه فرصت
های ساخت داخل و رونق تولید

دكتر محمد حسن ترابي از حضور بانک
صنعت و معدن در نخستین نمایشگاه فرصت
های ساخت داخل و رونق تولید که از  27تا
 30تیرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه
های بین المللی تهران برگزار می شود ،خبر داد.
به گزارش امتیاز ،دكتر محمد حسن
ترابي مدير روابط عمومي و امور مشتريان
این بانک اعالم كرد :بانك صنعت و معدن به
همراه شرکت های تابعه خود شامل شرکت
های سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران،
شبکه صرافی صنعت و معدن ،کارگزاری صنعت
و معدن و لیزینگ صنعت و معدن در اين
نمايشگاه توانمندی و فعالیت های تخصصی خود
در حوزه های تولید و صنعت را در معرض دید
بازدیدکنندگان قرار می دهد و همچنين شركت
سرمايه گذاري صنايع شيميايي نيز ليست
تجهيزات و قطعات مورد نياز توليد داخل را در
اين نمايشگاه اعالم مي دارد.وي افزود :تسهیل
گری حرفه ای و اثربخش در ارائه خدمات مالی،
بانکی و مشاوره ای به منظور تأمین مالی طرح
های بزرگ زیرساختی و بنگاه های کوچک،
متوسط و بزرگ با اولویت بخش خصوصی در
راستای توسعه پایدار از جمله ماموریت های
بانک صنعت و معدن است.
دكتر ترابي خاطرنشان كرد :این بانک،
همکاری و تعاملی اثر بخش با متولیان سیاست
گذاری توسعه اقتصادی کشور دارد و ارزش
آفرینی خود را با اتکا به توانایی های سرمایه
انسانی ،شبکه ارتباطات بین المللی و ملی و
ایجاد شرایط مناسب تامین مالی ،تحقق می
بخشد و حضور در این نمایشگاه فرصت مغتنمی
است تا برنامه ها و راهبردهای این بانک بیش
از پیش به جامعه هدف شامل تولیدکنندگان،
صنعتگران و سرمایه گذاران بخش های دولتی
و خصوصی معرفی شود.
نمايشگاه مزبور از تاريخ  27تا  30تیرماه
سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین
المللی تهران داير خواهد بود.

