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رییس کل بانک مرکزی :

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار :

بازار بورس در هفته آینده متعادل میشود
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
از امــکان بازگشــت دامنــه نوســان
بــازار ســرمایه از  ۲بــه  ۵درصــد خبــر
داد و گفــت :بــرای هفتــه آینــده بــازار
متعادلــی را پیــش بینــی میکنیــم.
شــاپور محمــدی در گفتوگــو بــا
ایســنا ،بــا اشــاره بــه جلس ـهای کــه صبــح امــروز بــه ریاســت وزیــر
امــور اقتصــاد و دارایــی در ســازمان بــورس برگــزار شــد ،اظهــار کــرد:
هــدف از ایــن جلســه ارائــه گزارشــی از تحــوالت اخیــر بــازار ســرمایه
و اقدامــات ســازمان بــورس و نهادهــای بــازار ســرمایه از جملــه فعــاالن
حقوقــی بــه شــورای عالــی بــورس بــود.
وی بــا بیــان اینکــه در هفتــه جــاری نقــد شــوندگی بــازار بســیار
مناســب بــود توضیــح داد :همــه افــرادی کــه تمایــل بــه دسترســی
بــه نقــد شــوندگی خودشــان داشــتند امــکان اینکــه بتواننــد برخــی
از داراییهــای ســهامی و داراییهــای خــود را بفروشــند بــرای آنهــا
وجــود داشــت .از ســوی دیگــر در روزهــای آخــر ایــن هفتــه بــازار
متعــادل شــد و انتظــارات خــود را بــا رویدادهــای اخیــر تنظیــم کــرد.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــا تاکیــد بــر اینکــه شــورای
عالــی بــورس بــه ایــن جمعبنــدی رســید کــه بــازار در هفتــه آینــده
متعــادل اســت ابــراز کــرد :بــر ایــن اســاس بازگشــت دامنــه نوســان از
 ۲بــه  ۵درصــد امکانپذیــر خواهــد بــود .البتــه ایــن تصمیــم کــه در روز
چهارشــنبه گرفتــه شــد بــه هیجاناتــی کــه ممکــن بــود بــه بــازار رونــد
منفــی القــاء کنــد کمــک و ایــن هیجانــات را کنتــرل کــرد.
وی بــه ایــن ســوال کــه آیــا در روز شــنبه دامنــه نوســان از  ۲بــه
 ۵درصــد بازخواهــد گشــت؟ پاســخ داد :ایــن تصمیــم را بایــد هیــات
مدیــره اعــام کنــد و هنــوز جلســه آن تشــکیل نشــده اســت ،امــا
بازگشــت دامنــه نوســان بــه  ۵درصــد بــا توجــه بــه متعــادل شــدن
فضــای بــازار امــکان پذیــر اســت و زمــان آن توســط هیــات مدیــره
اعــام میشــود .وی در ادامــه ضمــن اعــام قدردانــی ســازمان بــورس
از حمایــت حقوقیهــا از بــازار در هفتــه جــاری گفــت :در جلســه روز
پنجشــنبه کــه بــا حضــور فعــاالن حقوقــی بــازار ســرمایه در محــل
بــورس تهــران برگــزار شــد ،از حمایــت حقوقیهــا قدردانــی و تاکیــد
شــد کــه ممکــن اســت هفتــه آینــده بــه ایــن حمایــت نیــازی وجــود
نداشــته باشــد .رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار خاطرنشــان
کــرد :امــا نهادهــای حقوقــی کــه در بــازار ســرمایه اســتراتژی بلندمــدت
خــود را تنظیــم میکننــد همیشــه بایــد در بــازار حضــوری فعــال
داشــته باشــند و هــر جــا کــه الزم اســت بــه آرامــش بــازار کمــک
کننــد؛ بنابرایــن هــر زمانــی کــه الزم باشــد حمایــت حقوقیهــا را
خواهیــم داشــت .رئیــس ســازمان بــورس در مــورد پیــش بینــی خــود
از وضعیــت بــازار در هفتــه آینــده گفــت :وضعیــت بــازار را عرضــه
و تقاضــا تعییــن میکنــد امــا ارزیابــی مــا بــازار متعــادل اســت.
امیدواریــم شــرکتهایی کــه از ســودآوری مناســبی برخوردارنــد بــر
اســاس تحلیلهــای ســرمایه گــذاران مــورد اســتقبال و اقبــال بــازار
قــرار گیرنــد.

مدیر بانک توسعه صادرات مازندران :

 ۹۰میلیون یورو تسهیالت ارزی توسعه صادرات
در مازندران پرداخت شد
مدیــر بانــک توســعه صــادرات مازنــدران گفــت کــه ایــن بانــک
امســال تاکنــون در اســتان  ۹۰میلیــون یــورو تســهیالت ارزی
پرداخــت کــرده اســت.
یعقــوب علــی انیســی در کمیســیون تخصصــی بــازار پــول و ســرمایه
اتــاق بازرگانــی مازنــدران در ســاری افــزود کــه ایــن تســهیالت بــرای
خریــد ماشــین آالت در اختیــار شــرکت فــوالد ایرانیــان در بنــدر
امیرآبــاد و کالــه آمــل قــرار گرفتــه اســت.
وی بــا اعــام ایــن کــه بانــک توســعه صــادرات تســهیالت ارزی و
ریالــی را بــه واحدهــای صنعتــی صــادرات محــور پرداخــت مــی
کنــد ،گفــت کــه ایــن بانــک در ســال جــاری یکهــزار و  ۶۰۰میلیــارد
ریــال هــم تســهیالت غیــرارزی بــه واحدهــای صنعتــی صــادرات
محــور اســتان پرداخــت کــرد.
انیســی از شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه عنــوان اولویــت فهرســت
پرداخــت تســهیالت توســعه صــادرات یــاد کــرد و افــزود :ایــن بانــک
در ســال جــاری بــرای حمایــت مالــی از واحدهــای محدودیتــی
نــدارد .وی نــرخ تســهیالت بــرای شــرکت هــای صادراتــی را حــدود
 ۱۴.۵درصــد اعــام کــرد و گفــت کــه دارنــدگان صنــدوق ضمانــت
و ســایر صنــدوق هــا نیــز از نــرخ ارزانتــری برخــوردار مــی شــوند.
مدیــر بانــک توســعه صــادرات مازنــدران همچنیــن بــا اعــام ایــن
کــه بانــک تحــت مدیریتــش بــرای دریافــت و پرداخــت ارز ناشــی از
صــادرات بــا کشــورهای هــدف مشــکلی نــدارد  ،گفــت کــه مبادلــه
ارزی بــا بانــک روســی آســان تــر اســت.

شیوههای بهتری برای تامین ارز و فروش نفت یافتهایم
رییــس کل بانــک مرکــزی گفــت :بــه مــردم اطمینــان میدهیــم
کــه شــرایط اقتصــادی کشــور نــه تنهــا بــد نیســت،بلکه بــا
شــیوههای بهتــری کــه بــرای تامیــن ارز و فــروش نفــت یافتهایــم
وضعیــت بســیار خوبــی داریــم.
«عبدالناصــر همتــی» در مراســم هشــتمین ســالگرد تاســیس
کانــون صرافــان ایرانیــان در محــل دانشــگاه تهــران افــزود :امــروز
نفــت کشــور فروختــه و مبلــغ فــروش آن نیــز دریافــت میشــود .از
دیشــب تاکنــون نــرخ ارز کاهــش خوبــی داشــته و مطمئــن هســتم
ایــن کاهــش تــا ارزش ذاتــی ارز ادامــه خواهــد یافــت.
رییــس کل بانــک مرکــزی در ادامــه بــه صحبتهــای شــب گذشــته
رئیــس جمهــوری آمریــکا مبنــی بــر «تشــدید تحریمهــا» اشــاره
کــرد و گفــت :ایــن صحبتهــا تنهــا یــک طبــل تــو خالــی اســت،
اگــر آمریکاییهــا فشــار را افزایــش دهنــد مــا نیــز آمادگــی الزم
را بــرای انجــام اقداماتــی در جهــت خنثیکــردن فشــارها داریــم.
همتــی از ســردار ســلیمانی بــه عنــوان قهرمــان ملــی کشــور یــاد
کــرد .قهرمانــی کــه خدمــات وی بــه جمهــوری اســامی و مقاومــت
اســامی منطقــه بســیار بــزرگ بــود.
بــه گفتــه او ،مهمتــر از آن خدمــات پــس از شــهادت ایشــان بــود
کــه حماســه عظیــم مردمــی و اقتــدار ملــت ایــران در جهــان را

ثبــوت رســاند و اگــر خــون ایشــان نبــود معلــوم نبــود مــا در چــه
موقعیتــی قــرار داشــیم.
همتــی خاطرنشــان کــرد :اقتــدار جمهــوری اســامی ایــران بــا
ظهــور ســردار شــهید بــه منصــه ظهــور رســید و جهانیــان ایــن
عظمــت و قــدرت را درک کردنــد .وی ادامــه داد :بــا آثــار خــون ایــن
شــهید ،شــاهد پیروزیهــای بیشــتری بــرای ملــت ایــران خواهیــم
بــود و حرکــت ایشــان در طــول عمــر پــر برکتشــان بــا همیــن
روحیــه و قــدرت بیشــتر توســعه خواهــد یافــت.
رییــس کل بانــک مرکــزی بیــان داشــت :آنانــی کــه ادعــا داشــتند
فــان و بهمــان میکنیــم ،در مقابــل عظمــت مــردم ایــران
عقبنشــینی کردنــد و تمــام ادعاهــای خــود را پــس گرفتنــد.
امــروز شــاهد ایــن هســتیم کــه همانهــا دم از بحثهایــی
میزننــد کــه بــا ادعاهایشــان  ۱۸۰درجــه تفــاوت دارد.
همتــی گفــت :همــواره ســخنان و رهنمودهــای رهبــر معظــم
انقــاب بــرای مــا اطمینــان بخــش بــوده و بــا قــوت قلبــی کــه از
دیدگاههــا و رهنمودهــای معظملــه میگیریــم بــه راه خــود ادامــه
میدهیــم .تاکیــدات ایشــان منشــأ اصلــی موفقیــت و پیــروزی مــا
اســت .وی در ادامــه از تالشهــای کانــون صرافــان ایــران قدردانــی
کــرد و گفــت :بــه دلیــل همراهــی و فعالیــت خــوب ایــن کانــون،
بــه خصــوص در یــک ســال و نیــم اخیــر کــه بخشــی از حرکــت
جمعــی مقاومــت اقتصــادی بــود ،تالشهــای دشــمنان بــرای فشــار
حداکثــری خنثــی شــد.

رییــس کل بانــک مرکــزی اظهــار داشــت :بانــک مرکــزی خــط
مقــدم فشــار حداکثــری آمریــکا اســت و گــردش مالــی و پولــی و
ارزی کشــور بــه صــورت مویرگــی در آن جریــان دارد و خــون آن
بــه حیــات اقتصــادی کشــور تــداوم مــی بخشــد.
همتــی یــادآور شــد :از اوایــل ســال  ۹۷و اعــام تحریمهــا تاکنــون
 ۳۶میلیــارد دالر ارز صادراتــی صادرکننــدگان ،عمدتــاً از چرخــه
صرافیهــای بانکــی و خصوصــی بــه کشــور بازگشــته اســت.
رییــس کل بانــک مرکــزی خاطرنشــان کــرد :مــا توانســتیم
بزرگتریــن و بیســابقهترین تحریــم دشــمن را خنثــی کنیــم،
هــر چنــد بــه ایــن واســطه طبقــات متوســط و پاییــن جامعــه از
لحــاظ اقتصــادی صدمــه و آســیب زیــادی دیدنــد.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان ایــن کــه دولــت و مســئوالن بایــد
بــه ایــن فکــر جبــران کاهــش قــدرت خریــد مــردم باشــند،
گفــت :اقتــدار ســپاه پاســداران جمهــوری اســامی ســبب شــد تــا
رئیسجمهــوری آمریــکا در نهایــت بــه بیــان ایــن جملــه تکــراری
کــه «نمیخواهیــم ایــران هســتهای شــود» بســنده کــرده و در
پایــان گفــت کــه «آغوشمــان هــم بــه روی شــما بــاز اســت» .در
حالــی کــه اگــر آنهــا بــه فکــر رفــاه ایرانیــان بودنــد اینقــدر بــه
مــردم محــروم کشــورمان فشــار نمیآوردنــد.
وی ادامــه داد :کاهــش فــروش نفــت بــه معنــای کاهــش درآمدهــای
نفتــی و کاهــش واردات اســت کــه بــه طبقــات متوســط و ضعیــف
جامعــه فشــار وارد مــی کنــد.

مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران :

بانك توسعه صادرات با نرخ سود پايين در خدمت فعاالن اقتصادي است

مديــر عامــل بانــك توســعه صــادرات ايــران بــا اشــاره بــه ســپرده
گــذاري يــك ميليــارد دالري صنــدوق توســعه ملــي در ايــن بانــك
گفــت :ايــن بانــك بــا نــرخ ســود كمتــر نســبت بــه ديگــر بانــك
هــا در خدمــت فعــاالن اقتصــادي از جملــه صادركننــدگان و وارد
كننــدگان اســت.
بــه گــزارش ايرنــا ،علــي صالــح آبــادي در آييــن بهــره بــرداري از
ســاختمان بانــك توســعه صــادرات ايــران شــعبه ســاري افــزود:
قيمــت نفــت تــا  50درصــد كاهــش يافتــه و دولــت بــا حمايــت
از صادركننــدگان و فعــاالن بازرگانــي درصــدد افزايــش صــادرات
غيرنفتــي اســت.
وي اظهــار كــرد :از آنجــا كــه ايــن بانــك تجربــه تشــكيل صنــدوق
حمايــت از دانشــجويان دانشــگاه صنعتــي شــريف را دارد ،مــي توانــد
بــه شــركت هــاي دانــش بنيــان اســتان مازنــدران نيــز بــا تشــكيل
صنــدوق كمــك هــاي مالــي كنــد.

صالــح آبــادي بــا بيــان ايــن كــه بــا شــكل گيــري صنــدوق حمايــت
از شــركت هــاي دانــش بنيــان خــط اعتبــاري بــراي ايــن صنــدوق در
بانــك توســعه صــادرات ايجــاد خواهــد شــد ،اضافــه كــرد :در حــال
حاضــر بــراي صنــدوق دانشــگاه صنعتــي شــريف 10ميليــارد تومــان
اعتبــار تخصيــص يافتــه اســت.
مديــر عامــل ســابق بــورس بــا اشــاره بــه مزيــت هــاي اقتصــادي
اســتان مازنــدران و حمايــت بانــك توســعه صــادرات از شــركت هــاي
بــزرگ صنعتــي و كشــاورزي در منطقــه اظهــار داشــت :بــا توجــه
بــه وجــود دريــاي خــزر ،زيــر ســاخت هــاي بنــدري ،فرودگاهــي و
ريلــي در مازنــدران ،مقــدار صــادرات و واردات از ايــن اســتان بايــد
افزايــش يابــد.
ربيــع فــاح اســتاندار مازنــدران نيــز بــا بيــان ايــن كــه بــه ظرفيــت
هــاي توســعه اي اســتان توجــه كافــي نشــده اســت ،گفــت :امــروز
بيــكاري فــارغ التحصيــان بــه چالــش جــدي در اســتان تبديــل

شــده اســت.
وي افــزود :يكــي از راه هــاي حــل معضــل بيــكاري دانــش
آموختــگان ،ايجــاد شــركت هــاي دانــش بنيــان اســت.
وي بــا بيــان ايــن كــه كشــاورزي و گردشــگري از مزيــت هــاي
اصلــي اســتان مازنــدران اســت ،ادامــه داد :درصــدد مهندســي
كــردن فعاليــت هــاي كشــاورزي بــا بكارگيــري فــارغ التحصيــان
ايــن بخــش هســتيم.
بــر اســاس آمــار اداره كل تعــاون ،كار و رفــاه اجتماعــي اســتان
مازنــدران نــرخ بيــكاري اســتان حــدود  11.2درصــد اســت كــه 30
درصــد آنــان فــارغ التحصيــان دانشــگاهي هســتند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق:

رئیس کانون صرافان ایرانیان خبرداد :

بهبود روابط بانکی ایران و عراق با خروج آمریکا

اپلیکیشن رسمی کانون صرافان ایرانیان رونمایی شد

رییــس اتــاق مشــترک ایــران و عــراق بــا
اشــاره بــه کارشــکنیها و دخالتهــای
آمریــکا در عــراق گفــت :بــا خــروج
آمریکاییهــا از ایــن کشــور ،قطعــا روابــط
بانکــی ایــران و عــراق بهبــود مییابــد.
«ســید حمیــد حســینی» در گفتوگــو بــا
ایرنــا گفــت :آمریکاییهــا در روابــط تجــاری
ایــران و عــراق اخــال ایجــاد میکننــد و
هرچــه خواســتیم روابــط بانکــی بیــن دو
کشــور را برقــرار کنیــم ،آمریکاییهــا در
بانــک مرکــزی عــراق دخالــت کــرده و اجــازه
نمیدهنــد بخــش خصوصــی روابــط عــادی
داشــته باشــند.
وی خاطرنشــان کــرد کــه قطعــا تضعیــف
آمریــکا در عــراق و خــروج آنهــا از ایــن
کشــور بــه بهبــود روابــط و جایــگاه ایــران در
عــراق کمــک کنــد.
حســینی بــا اشــاره بــه اتفاقــات اخیــر
رخ داده در کشــور عــراق اظهــار کــرد:
اســتقبال مــردم از تشــییع پیکــر ســردار
ســلیمانی و ابومهــدی در عــراق و همچنیــن
پیــام آیــتاهلل سیســتانی نشــان میدهــد
روابــط مــا بــا عــراق عمــق بیشــتری یافتــه
و میتوانیــم بــه بهبــود روابــط و حضــور

کمتــر آمریکاییهــا در منطقــه امیــدوار
باشــیم.
رییــس اتــاق مشــترک ایــران و عــراق بیــان
کــرد :بــه نظــر میرســد بــا همگرایــی
ایجــاد شــده بیــن احــزاب سیاســی عــراق،
اوضــاع ایــن کشــور ســر و ســامان بگیــرد.
وی دربــاره وضعیــت تجــارت بیــن دو کشــور
گفــت :ظاهــرا تظاهــرات و اغتشاشــات در
عــراق کاهــش پیــدا کــرده و جریانــات
اخیــر نیــز روابــط دو کشــور را تقویــت
کــرده اســت .هــم اکنــون وضعیــت روابــط
تجــاری ایــران و عــراق روال عــادی را طــی
میکنــد ،البتــه صــادرات بــه دولــت مرکــزی
کاهــش پیــدا کــرده امــا صــادرات بــه اقلیــم
کردســتان افزایشــی بــوده اســت.
حســینی بــا بیــان اینکــه قطعــا روابــط
صادراتــی بــا عــراق افزایــش مییابــد،
افــزود :بخشــی از عــدم کاهــش صــادرات
بــه دلیــل کاهــش مصــرف خریــداران
عراقــی در پایــان ســال میــادی بــود کــه
منجــر بــه افــت بــازار شــد .اکنــون بــا پایــان
تعطیــات و کاهــش تظاهــرات ،وضعیــت در
حــوزه خدمــات و کاالیــی روز بــه روز بهتــر
میشــود.

اپلیکیشــن رســمی کانــون صرافــان ایرانیــان
در مراســم هشــتمین ســالگرد تاســیس ایــن
کانــون در محــل دانشــگاه تهــران بــا حضــور
رئیــس کل بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی
ایــران رونمایــی شــد.
« کامــران ســلطانی زاده » در مراســم
هشــتمین ســالگرد تاســیس کانــون صرافــان
ایرانیــان ،گفــت :در دو ســال اخیــر بانــک
مرکــزی بــا رویکــرد مثبــت و کمکهــای
همــه جانبــه ،از کانــون صرافــان حمایــت
کــرده و بــا وجــود محدودیتهــای قانونــی
کــه در ایــن راســتا وجــود داشــته بــه رفــع
مشــکالت پرداختــه اســت.
رئیــس کانــون صرافــان ایرانیــان افــزود :در
شــرایط کنونــی بــازار کــه مشــکالت نقــل و
انتقــاالت صرافیهــا بــه دلیــل تحریمهــا
افزایــش یافتــه اســت ،تعامــل بــا بانــک مرکــزی
در کاهــش فشــارها بســیار ســازنده خواهــد بــود.
وی یــادآور شــد :مالیــات بــر ارزش افــزوده،
حضــور فعــاالن غیــر رســمی در حــوزه ارز،
محدودیتهــای ســقف فــروش در صرافیهــا،
کوتاژهــای (ثبــت اظهــار نامــه واردات یــا
صــادرات کاال در گمــرک) صادراتــی ،مشــکالت
صرافیهــای مناطــق مــرزی ،اعتبارســنجی

فروشــندگان ارز و صــادر کننــدگان در ســامانه
نیمــا ،عمــده مســائل و مشــکالت صرافــان را
تشــکیل میدهنــد.
رئیــس کانــون صرافــان بــا اشــاره بــه رونمایــی
از اپلیکیشــن رســمی ایــن کانــون در مراســم
امــروز ،بیــان داشــت :ایــن اپلیکیشــن بــه
تناســب نیازهــای بــازار ،نیازهــای ارزی،
درخواســتهای موجــود و قوانیــن روز جامعــه
قابــل ارتقــا بــوده و همســو بــا قوانیــن پولــی و
ارزی بانــک مرکــزی اســت.
ســلطانیزاده همچنیــن خواهــان تشــکیل
کمیتــه یــا کارگــروه مشــترک دورهای بــا حضــور
تصمیمگیرنــدگان ،مدیــران بانــک مرکــزی و
نماینــدگان کانــون صرافــان شــد تــا مشــکالت
و مســائل موجــود صرافــان در آن مطــرح شــود.
وی گفــت :بســیاری از صرافیهــا در مناطقــی
فعــال هســتند کــه در آنجــا نقــل و انتقــاالت
ارزی حجــم زیــادی نــدارد و اگــر صرافیهــای
مجــاز را از دســت بدهیــم ،فعــاالن غیرمجــاز
رشــد خواهنــد کــرد.
ایــن مســوول همچنیــن ایجــاد باجههــای
موقــت بــا نظــارت بانــک مرکــزی در
مکانهایــی ماننــد بازارچههــای فصلــی یــا
نمایشــگاه بینالمللــی را خواســتار شــد.

