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معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد:

بانک مرکزی اعالم کرد:

شکست آمریکا در توقیف  ۶میلیارد دالر از داراییهای ایران
بانــک مرکــزی اعــام کــرد :براســاس تــاش واحــد حقوقــی ایــن
بانــک ،درخواســت شــاکیان آمریکایــی از دادگاههــای ایتالیایــی
بــرای توقیــف امــوال و دارایــی بانــک مرکــزی بــه میــزان پنــج
میلیــارد و  ۹۹۰میلیــون و  ۸۷۶هــزار و  ۶۹۶دالر ،نــاکام مانــد.
بــه گــزارش بانــک مرکــزی ،پــس از آنکــه ورثــه برخــی از قربانیــان
حادثــه  ۱۱ســپتامبر (هاولیــش و دیگــران) بــا تحریــک دولــت
آمریــکا در ســال  ۲۰۱۱موفــق بــه اخــذ رای از دادگاهــی در
نیویــورک بــه محکومیــت دولــت ایــران و بانــک مرکــزی شــدند ،در
تاریــخ ۲۴ژانویــه  ۲۰۱۸دادخواســتی را بــرای شناســایی و اجــرای
رای دادگاه آمریکایــی و توقیــف امــوال و دارایــی بانــک مرکــزی
بــه میــزان پنــج میلیــارد و  ۹۹۰میلیــون و  ۸۷۶هــزار و ۶۹۶
دالر آمریــکا ،نــزد محاکــم کشــور ایتالیــا مطــرح کردنــد .دادگاه
ایتالیایــی در ابتــدا در تاریــخ  ۱۴ژوئــن  ۲۰۱۸بــا صــدور قــراری،
دســتور توقیــف امــوال بانــک مرکــزی بــه میــزان مبلــغ خواســته
در قلمــروی ایتالیــا را صــادر کــرد .ســپس بانــک مرکــزی ایــران
بــا اســتفاده از خدمــات وکالی خبــره محلــی نســبت بــه تجدیــد
نظرخواهــی از رای مربوطــه اقــدام و ســپس دادگاه تجدیدنظــر رم بــا
صــدور رایــی در تاریــخ  ۱۰اکتبــر  ،۲۰۱۸ضمــن پذیــرش اعتــراض
ایــن بانــک ،از قــرار صــادره رفــع اثــر کــرد.

کاهش هزینه بانکها و بیمهها با تحقق اقتصاد هوشمند

معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا اشــاره بــه حرکــت نظــام
بانکــی و بیم ـهای بــه ســوی اقتصــاد هوشــمند ،گفــت :اســتفاده از
فناوریهــای نویــن پنــج تــا  ۶درصــد و طراحــی مــدل کســب و کار
تــا  ۲۵درصــد از هزینههــای ایــن شــرکتها را کاهــش میدهــد.
بــه گــزارش وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ،معــاون امــور بانکــی،
بیمــه و شــرکتهای دولتــی وزیــر اقتصــاد در نشســت ســندیکای
بیمهگــران ایــران ،افــزود :بــر اســاس برنامــه هــای ایــن وزارتخانــه
در زمینــه تحقــق اقتصــاد هوشــمند ،معاونــت امــور بانکــی ،بیمــه
و شــرکتهای دولتــی وزارت اقتصــاد در حــال پیگیــری تحقــق
بانکــداری و بیمــه دیجیتــال اســت.
وی اضافــه کــرد :مهمتریــن بعــد دیجیتالــی شــدن شــرکتهای

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه :۹۹

دانشگاهها برای تکمیل طرحهای تملک سرمایهای از درآمد اختصاصی خود استفاده کنند

انتقاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم

از نقش ناچیز بانکهای خصوصی در تولید و اشتغال
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار قــم ،بیــان کــرد:
باوجوداینکــه  ۵۰درصــد از منابــع مالــی اســتان در اختیــار بانکهــای
خصوصــی اســت امــا ایــن بانکهــا درعمــل نقشــی در رونــد تولیــد
و اشــتغال ندارنــد .مهــرداد غضنفــری در جلســه مشــترک ســتاد
تســهیل و رفــع موانــع تولیــد بــا کارگــروه اســتانی ایــن ســتاد در
قــم بــا ذکــر ایــن مطلــب کــه از ابتــدای امســال تــا پایــان آذرمــاه ،دو
هــزار و  ۹۵جــواز تاســیس طــرح صنعتــی در ایــن اســتان صادرشــده
اســت ،گفــت :بــا افتتــاح ایــن طرحهــا درمجمــوع بــرای  ۳۹هــزار
و  ۳۱۴تــن اشــتغال بــه وجــود ایجــاد مــی شــود .معــاون هماهنگــی
امــور اقتصــادی اســتانداری قــم بیــان کــرد :باوجــود اینکــه  ۵۰درصــد
از منابــع مالــی اســتان در اختیــار بانکهــای خصوصــی اســت امــا
ایــن بانکهــا درعمــل نقشــی در رونــد تولیــد و اشــتغال ندارنــد.
غضنفــری اضافــه کــرد :حفــظ وضــع موجــود اســتان در حــوزه تولیــد
و اشــتغال اولویــت اصلــی ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســت.
آثــار جلســات کارگــروه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد در بهبــود
وضعیــت تولیــد اســتان کامــا نمایــان اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :بازدیدهــای میدانــی مدیــران اســتان از
واحدهــای صنعتــی و پیگیــری بهموقــع رفــع مشــکالت آنهــا
از مزیتهــای جلســات کارگــروه ســتاد تســهیل در ایــن اســتان
میباشــد .وی تاکیــد کــرد :تکمیــل و راهانــدازی طرحهــای عمرانــی
بــاالی  ۶۰درصــد پیشــرفت فیزیکــی و توســعه و راهانــدازی واحدهــای
جدیــد اولویــت دوم ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد قــم اســت.
وی در پایــان بیــان کــرد :در یــک ســال گذشــته عــاوه بــر تثبیــت
اشــتغال کاهــش نــرخ بیــکاری هــم رخداده کــه یــک وضعیــت
مطلــوب در شــرایط اقتصــادی حاکــم بــر کشــور اســت.

ســخنگوی کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه ســال  ۹۹گفــت:
براســاس تصمیــم ایــن کمیســیون ،دانشــگاهها میتواننــد از درآمــد
اختصاصــی خــود بــرای تکمیــل طرحهــای تملــک ســرمایهای
اســتفاده کننــد.
بــه گــزارش خانــه ملــت ،هــادی قوامــی گفــت :تبصــره  ۹الیحــه
بودجــه ســال  ۹۹کــه دربــاره دانشــگاهها بــود مــورد بررســی و
تصویــب قــرار گرفــت.
نماینــده مــردم اســفراین در مجلــس شــورای اســامی افــزود:
براســاس تصمیــم کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه ســال ،۹۹
دانشــگاهها میتواننــد از درآمــد اختصاصــی خــود بــرای تکمیــل
طرحهــای تملــک ســرمایهای اســتفاده کننــد.
ســخنگوی کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه ســال  ۹۹اظهــار
کــرد :براســاس تصمیــم کمیســیون تلفیــق ،شــرکتها ،بانکهــا
و موسســات انتفاعــی وابســته بــه دولــت بایــد  ۴۰درصــد از هزینــه
امــور پژوهشــی خــود را در مقاطــع س ـهماهه بــه حســاب خاصــی
نــزد خزانــه واریــزکننــد تــا ایــن اعتبــار بــرای امــور پژوهشــی
دانشــگاهها هزینــه شــود؛ براســاس تصمیــم کمیســیون تلفیــق،

نایــب رییــس کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه ســال  ۱۳۹۹کل
کشــور گفــت :وام ازدواج در ســال آینــده بــرای هــر یــک از زوجیــن
 ۵۰میلیــون تومــان شــد.
بــه گــزارش خانــه ملــت« ،علیاصغــر یوســفنژاد» در تشــریح
مصوبــات نشســت ایــن کمیســیون ،اظهــار داشــت :براســاس
تصمیــم کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه؛ میــزان وام ازدواج در
ســال آینــده بــه  ۵۰میلیــون تومــان افزایــش یافــت.
نماینــده مــردم ســاری در مجلــس شــورای اســامی افزود :براســاس
تصمیــم کمیســیون تلفیــق بودجــه ســال آینــده بــه منظــور
حمایــت از ازدواج جوانــان ،بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی
ایــران موظــف اســت از محــل پسانــداز و جــاری قرضالحســنه،
تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج بــه زوجهایــی کــه تاریــخ عقــد
آنهــا بعــد از یکــم فروردیــن ســال  ۹۶اســت و تاکنــون وام ازدواج
دریافــت نکــرده انــد ،بــا اولویــت نخســت پرداخــت کنــد.
یوســف نــژاد بیــان کــرد :تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج بــرای
هــر یــک از زوجهــا در ســال  ۹۹پانصــد میلیــون ریــال معــادل
پنجــاه میلیــون تومــان بــا دوره بازپرداخــت پنجســاله بــا اخــذ یــک
ضامــن معتبــر و ســفته اســت.

دانشــگاه آزاد و مراکــز غیــر انتفاعــی نیــز بــه ایــن تبصــره افــزوده
شــدند.
موضــوع درآمدهــای تبلیغاتــی حاصــل از پخــش مســابقات ورزشــی
از دیگــر مســائلی بــود کــه امــروز در کمیســیون تلفیــق مــورد
بررســی قــرار گرفــت.
حســینعلی حاجیدلیگانــی یــک عضــو دیگــر کمیســیون تلفیــق
نیــز در گفتوگویــی اعــام کــرد کــه طبــق مصوبــه کمیســیون
بنــا شــد تــا ســهم صداوســیما از درآمدهــای حاصــل از پخــش
مســابقات ورزشــی۷۰ ،درصــد و ســهم وزارت ورزش و جوانــان ۳۰
درصــد باشــد .وی خاطرنشــان کــرد براســاس یــک مصوبــه دیگــر
کمیســیون تلفیــق ،شــرکتها ،بانکهــا و مؤسســات انتفاعــی
وابســته بــه دولــت منــدرج در پیوســت شــماره ( )۳ایــن قانــون،
مکلفنــد در اجــرای تکالیــف قانونــی مربــوط ،حداقــل چهــل درصــد
( )%۴۰از هزینــه امــور پژوهشــی خــود منــدرج در آن پیوســت را
در مقاطــع ســه ماهــه بــه میــزان بیســت و پنــج درصــد ( )%۲۵بــه
حســاب خاصــی نــزد خزان ـهداری کل کشــور واریــز کننــد.
ایــن نماینــده مجلــس افــزود :برایــن اســاس ایــن درآمدهــا و
اعتبــارات در راســتای حــل مســائل و مشــکالت خــود از طریــق
توافقنامــه بــا دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــی
و جهــاد دانشــگاهی و در قالــب طــرح (پــروژه)هــای کاربــردی،
عناویــن پایاننامههــای تحصیــات تکمیلــی ،طــرح (پــروژه) هــای

بانک مرکزی ابالغ کرد؛

سقف معامالت نقدی ارز در بازار متشکل  ۵۰هزار یورو شد

نایب رییس کمیسیون تلفیق:

وام ازدواج زوجین  ۱۰۰میلیون تومان شد

بیمــه طراحــی مــدل کســب و کار اســت و ســپس بــرای اصــاح
فرآیندهــای کســب و کار از فنــاوری هــای نویــن اســتفاده
خواهــد شــد.
معــاون امــور بانکــی ،بیمــه و شــرکتهای دولتــی وزیــر اقتصــاد
اضافــه کــرد :بــر اســاس تحقیقــات بیــن المللــی ،اســتفاده از
فناوریهــای نویــن پنــج تــا  ۶درصــد ،اصــاح فرآینــد هــای
کســب و کار  ۱۲تــا  ۱۵درصــد و طراحــی مــدل کســب و کار
توســط شــرکتهای بیمــه  ۲۰تــا  ۲۵درصــد از هزینــه هــای ایــن
شــرکتها را کاهــش میدهــد.
معــاون وزیــر اقتصــاد خاطــر نشــان کــرد :بیمــه دیجیتــال برخــاف
نــگاه ســنتی کــه از درون صنعــت بــه جامعــه اســت ،بایــد نــگاه
از جامعــه بــه صنعــت بیمــه باشــد و در واقــع آنچــه مــورد نظــر
مشــتری اســت ،تولیــد و ارایــه شــود.
معمارنــژاد همچنیــن یکــی از راه هــای افزایــش ســرمایه
شــرکتهای بیمــه در آینــده را فــروش بیمههــای عمــر و زندگــی

دانســت و برگســترش ایــن محصــول در جامعــه تاکیــد کــرد.
دبیــرکل ســندیکای بیمــه گــران ایــران نیــز در ایــن نشســت ،گفــت:
 ۱۰میلیــون موتورســیکلت در کشــور فاقــد بیمــه نامــه شــخص
ثالــث هســتند.
محمــد کریمــی افــزود :پرداخــت نشــدن مالیــات از بیمــه نامههــا،
باعــث ارزان شــدن آن میشــود و عمــوم موتورســواران کــه از اقشــار
کــم درآمــد محســوب مــی شــوند هــم ترغیــب خواهنــد شــد تــا
نســبت بــه خریــد بیمهنامــه اقــدام کننــد.
بــه گفتــه وی ،امــروز در بســیاری کشــورها ،از صنعــت بیمــه مالیــات
ارزش افــزوده دریافــت نمیشــود و نیــز صنعــت بیمــه تاکنــون
ریالــی از بانکهــا ،وام دریافــت نکــرده اســت.
نشســت ســندیکای بیمــه گــران بــا حضــور فرهــاد دژپســند وزیــر
امــور اقتصــادی و دارایــی ،معاونــان وزیــر اقتصــاد ،مدیرعامــل
صنــدوق تامیــن خســارتهای بدنــی و مدیــران عامــل شــرکتهای
بیمــه برگــزار شــد.

بانــک مرکــزی در چارچــوب تســهیل
عملکــرد بــازار متشــکل معامــات ارز ایــران
اعــام کــرد :ســقف خریــد و فــروش نقــدی
ارز در ایــن بــازار از  ۱۰هــزار دالر بــه ۵۰
هــزار یــورو یــا معــادل آن بــه ســایر ارزهــا
تغییــر یافــت.
بانــک مرکــزی در چارچــوب تســهیل تعامالت
ارزی کارگــزاران بــازار متشــکل ارزی بــا ابالغ
بخشــنامهای بــه شــبکه بانکــی اعــام کــرد
کــه ســقف خریــد و فــروش نقــدی ارز در بازار
متشــکل ارزی افزایــش پیــدا کــرده اســت.
ایــن بخشــنامه بــر اســاس مصوبــه یکهــزار
و دویســت و شــصت و چهارمیــن جلســه
شــورای پــول و اعتبــار در  ۱۸دی امســال
ابــاغ شــده اســت.
افزایــش پنــج برابــری ســقف معامــات بــا
هــدف تســهیل تعامــات ارزی کارگــزاران
بــازار متشــکل از جملــه بانکهــا و
صرافیهــای مجــاز در بســتر الکترونیکــی

بــازار یــاد شــده ،انجــام شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،بــازار متشــکل ارز کــه
مهمتریــن طــرح دولــت بــرای ســاماندهی
بــازار ارز بــه شــمار مـیرود در صــورت تامین
شــرطهای بانــک مرکــزی و آمــاده شــدن
صرافیهــا و بانکهــا و در رونــد آموزشــی
آغــاز بــه کار خواهــد کــرد.
زمــان راهانــدازی «بــازار متشــکل ارز» کــه بــه
نظــر کارشناســان در صــورت کارکــرد درســت
میتوانــد بــه جــوالن دالالن و ســوداگران
در بــازار ارز پایــان داده و عــاوه بــر ثبــات
قیمتهــا ،نرخهــا را نیــز کاهــش دهــد،
هنــوز مشــخص نیســت و تاکنــون چندیــن
بــار زمــان راهانــدازی آن بــه تاخیــر افتــاده
اســت.
قــرار اســت در بــازار متشــکل ارزی ،معامــات
اســکناس و نقــد انجــام شــود؛ بــر ایــن
اســاس صادرکننــدگان و دارنــدگان ارز
میتواننــد بوســیله صرافیهــا بــرای فــروش،
نــرخ مــورد نظــر خــود را در ســامانه بــازار
متشــکل بــه ثبــت برســانند.
اکنــون در بــازار متشــکل ارز ،معامــات
نقــدی ارزهــای عمــده انجــام شــده و
معامــات حوالــه جــات ارزی همچنــان در
ســامانه نیمــا اجرایــی مــی شــود.

پســا دکتــری و طــرح (پــروژه)هــای تحقیقاتــی دانشآموختــگان
تحصیــات تکمیلــی غیــر شــاغل بــه مصــرف برســانند .مانــده
اعتبــار ایــن حســاب جهــت اســتمرار اقدامــات مذکــور بــه ســال
مالــی بعــد منتقــل میشــود.
حاجــی دلیگانــی تصریــح کــرد :در صــورت واریــز نشــدن وجــوه
مربــوط در مؤعــد مقــرر توســط هــر یــک از شــرکتها ،بانکهــا و
مؤسســات انتفاعــی وابســته بــه دولــت ،بــه خزان ـهداری کل کشــور
اجــازه داده میشــود رأس ـاً مبلــغ مربــوط را از حســاب آنهــا نــزد
خزانــه برداشــت کــرده و آن را بــه حســاب خــاص موضــوع ایــن
بنــد واریــز کنــد.
وی اضافــه کــرد :ایــن مبالــغ بــرای دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش
عالــی و پژوهشــی و جهــاد دانشــگاهی مــازاد بــر درآمــد اختصاصــی
پیشبینــی شــده آنهــا در ایــن قانــون محســوب و عینــاً پــس
از تبــادل توافقنامــه توســط آنهــا بــا ســازمان برنامــه و بودجــه
کشــور و خزانــهداری کل کشــور ،توســط خزانــهداری کل کشــور
بــه مؤسســات آمــوزش عالــی یــا پژوهشــی و یــا جهــاد دانشــگاهی
طــرف قــرارداد برگشــت داده میشــود ،بــه طــوری کــه تــا پایــان
ســال مالــی کل مبلــغ توافقنامههــا تســویه شــود.
ایــن عضــو کمیســیون تلفیــق گفــت :اعتبــارات موضــوع ایــن بنــد
در دانشــگاهها و مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی و فنــاوری و جهــاد
دانشــگاهی بــه صــورت امانــی هزینــه میشــود.

مدیرعامل متروی تهران :

 ۹۱۰میلیارد تومان پول مترو در انتظار تأییدیه بانک عامل

مدیرعامــل متــروی تهــران در مــورد ســرانجام
 ۹۱۰میلیــارد تومــان اوراق مشــارکت مانــده
بــرای توســعه خــط  ۶و  ۷متــرو توضیحاتــی را
ارائــه کــرد.
علــی امــام در گفتوگــو بــا ایســنا ،در مــورد
ســرانجام انتشــار اوراق مشــارکت بــرای توســعه
خطــوط  ۶و  ۷متــرو گفــت :ســال گذشــته
شــورای شــهر تهــران مجــوز انتشــار ۱۳۰۰
میلیــارد تومــان اوراق مشــارکت را صــادر کــرد
کــه مقــرر شــد ایــن مبلــغ بــرای توســعه حمــل
و نقــل عمومــی بــه خصــوص توســعه خــط  ۶و ۷
متــرو مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد .وی بــا بیــان
اینکــه انتشــار ایــن اوراق بــه دو قســمت تقســیم
شــد و دو بانــک عامــل بــرای انتشــار ایــن اوراق
در نظــر گرفتــه شــدهاند ،تصریــح کــرد :در
قســمت اول  ۳۹۰میلیــارد تومــان توســط بانــک
صنعــت و معــدن منتشــر شــد کــه در اواخــر
مهــر مــاه امســال بــه متــرو تزریــق شــد .وی
بــا بیــان اینکــه قســمت اصلــی ایــن اوراق ۹۱۰
میلیــارد تومــان بــود کــه بانــک آینــده بــه عنوان
بانــک عامــل شــناخته شــد ،گفــت :متاســفانه بــر
خــاف بخشــنامه بانــک مرکــزی ،مســئوالن ایــن
بانــک هنــوز آن را پرداخــت نمیکننــد .امــام
بــا بیــان اینکــه بــر اســاس بخشــنامه بانــک
مرکــزی ،بانــک عامــل بایــد بالفاصلــه پــول را

بــه حســاب ناشــر اوراق کــه در اینجــا شــهرداری
تهــران اســت بــدون هیــچ توجیهــی واریــز کنــد،
ادامــه داد :امــا متاســفانه از اواخــر تیــر مــاه تــا
کنــون کــه  ۵.۵مــاه میگــذرد هنــوز پرداخــت
ایــن پــول صــورت نگرفتــه اســت.
مدیرعامــل متــروی تهــران بــا تاکیــد بــر اینکــه
قــرار بــود ایــن  ۹۱۰میلیــارد تومــان اوراق
مشــارکت در خــط  ۶و  ۷متــرو صــرف شــود
و میتوانســت منشــأ اتفاقــات خــوب باشــد
امــا تــا کنــون نتیج ـهای نداشــته اســت ،گفــت:
البتــه بانــک عامــل در مــاه گذشــته دچــار تغییــر
مدیریتــی شــد و نتیجــه تمــام جلســات کــه در
ســطوح مختلــف برگــزار کردیــم ،بــی نتیجــه
مانــد .وی در مــورد چرایــی پیچیدگــی ایــن
موضــوع تصریــح کــرد :شــهرداری تهــران بــه
عنــوان ناشــر اوراق بایــد وثیقــهای را در بانــک
بگــذارد کــه در مــورد نــوع تضامیــن بــا مدیریــت
قبلــی بــه نتیجــه رســیده بودیــم امــا مدیریــت
فعلــی تضامیــن شــهرداری را قبــول نمیکنــد و
مــا در یــک چرخــه گرفتــار شــدیم.
امــام افــزود :شــهردار تهــران از طریــق همتــی
رئیــس بانــک مرکــزی پیگیریهایــی را انجــام
داده اســت و حتــی طــی ماههــای اخیــر
جلســاتی برگــزار شــد امــا بــه نتیجــه عملــی
نرســید.

