نان ۱۵درصد گران میشود

رئیس اتاق اصناف ایران از موافقت ستاد تنظیم بازار برای
افزای��ش  ۱۵درص��دی قیمت نان خبر داد و گفت :پیش��نهاد

آیینه آمار
نکته قابل توجه تر آنکه براس��اس آمار گمرک
در یازده ماهه سال  ،95بیش از  83هزار و  279تن
کیوی تازه به کش��ورهای مختلف جهان صادر شده
که با صادرات این حجم کیوی ،درآمد  40میلیون و
 955هزار و  290دالری نصیب کشور شده است.
همچنی��ن ارزش ریالی این می��زان صادرات،
بالغ بر  128میلیارد و  520میلیون و  416هزار و
 125تومان در آمار گمرک ثبت شده است.
طب��ق آمارها در یازده ماهه س��ال  ،95حدود
 27کش��ور جهان پذیرای کیوی ایرانی بودهاند که
از جمله آنها میتوان کش��ورهای اوکراین ،ایاالت
متحده آمریکا ،بلژیک ،ترکیه ،روس��یه ،لهس��تان،
عراق ،گرجس��تان و مال��زی را نام برد ضمن اینکه
در بین کش��ورهای مقصد صادرات کیوی ،روسیه

ب��ا خریداری بیش از  43ه��زار تن کیوی از ایران،
درآم��د  23میلیون و  250ه��زار و  672دالری را
نصیب کش��ور کرده و بزرگترین مقصد کیویهای
صادراتی بهشمار میرود.
نیاز منطقه را تامین میکنیم
این درحالی است که رئیس اتحادیه باغداران
استان تهران معتقد است که کشور حتی در فصل
غیرتولید نی��ازی به واردات کیوی ندارد و ایران از
صادرکنندگان مطرح منطقه است.
مجتبی ش��ادلو در واکنش ب��ه مباحث مطرح
ش��ده از س��وی مقامات اروپایی درباره توافقنامه
ایران و نیوزلند برای واردات کیوی به کشورمان و
همچنین تقاضای آنان برای صادرات میوههای تازه
خوری خارج از فصل تولید به ایران ،اظهار داشت:
ما اصال نی��ازی به واردات میوه به کش��ور نداریم،
خارجیه��ا در این زمینه فقط منافع خودش��ان را
در نظر دارند و به فکر بازاریابی برای محصوالتشان
هستند ،مسئوالن کشور ما باید به این مساله توجه
کنند که نفع کشور ما در چیست.
وی ب��ا بیان اینکه کیوی کش��ور در فصل پاییز
برداشت میشود و تا تابستان سال بعد در سردخانهها
قابلیت مان��دگاری دارد ،گفت :کی��وی تولید داخل
میوهای مرغوب و بازارپسند است و ما طی سالهای
اخیر صادرکنن��ده قابل توجه منطق��ه بودهایم و به
کشورهایی مانند روسیه ،ترکیه ،پاکستان و کشورهای
حوزه خلیجفارس کیوی صادر کرده ایم.
رئیس اتحادیه باغداران اس��تان تهران با اشاره
به اینکه اگر صادرات نباش��د ،در بازار داخلی بازار
کیوی مشکل پیدا میکنیم ،افزود :همیشه ظرفیت
تولید در کشور بیش از مصرف بوده است.

دوب��اره قیم��ت دالر از م��رز  ۴۱۰۰تومان
گذش��ت؛ قیمتهایی که چند وقت پیش
جنباستانبول
هم صعود کرد و اگرچه برای مدت کوتاهی
نیز ب��ه کمتر از  ۳۹۰۰تومان رس��ید ،اما دوباره همان ش��د که
برخی میخواهند.
ب��ه گزارش مهر ،قیم��ت دالر دوباره از م��رز  ۴۱۰۰تومان
گذشت؛ همان قیمتی که تحرکات سوداگرایانه در بازار ارز را بار
دیگر گوشزد میکند و عدهای از سناریوهای جدید برای برخی
س��وداگریها در ب��ازار ارز خبر میدهند .البته ب��ه موازات این
افزایش قیمت در بازار آزاد ،نرخ دالر مبادلهای هم از سوی بانک
مرکزی رو به افزایش اس��ت و همین امر سبب شده تا انتظارات
نسبت به افزایش نرخ هم با شدت بیشتری تدوام یابد.
همین چند وق��ت پیش بود که محمدباق��ر نوبخت ،رئیس
س��ازمان برنامه و بودجه و یکی از تئوریس��ینهای فعلی اقتصاد
ایران ،به صراحت اعالم کرد که شخص رئیسجمهور یعنی حسن
روحانی ،با افزایش نرخ ارز مخالف است و دولت بنای این را ندارد
که اجازه دهد ،قیمت دالر به نحو فزاینده و جهشی افزایش یابد.
ب��ا این حال به نظر میرس��د که دالر باز هم با س��ناریوهایی که
برخی تدوین میکنند ،در بازار باال و پایین میشود.
وزی��ر اقتص��اد در حالی معتقد
اس��ت ،قاچاق از مبادی رسمی
خ�ط كــش
نداریم که متولیان این موضوع
معتقدن��د  ۴تا  ۷میلیارد دالر قاچ��اق از این مبادی
ثبت شده است.
به گزارش فارس ،مسعود کرباسیان چند روز پیش
در حاشیه دیدار با دبیرکل سازمان جهانی گمرک در
پاس��خ پرسش��ی مبنی بر اینکه چرا همچنان ش��اهد
قاچاق کاال از مبادی رس��می هستیم ،گفته بود :ما از
مبادی رسمی قاچاق نداریم .وی در ادامه با این تحلیل
که ممکن است داشته باشیم ،اما نام آن قاچاق نیست،
تصریح میکند ،باید تخلف را از قاچاق جدا کرد.
البته کرباسیان تلویحا بیان کرده اگر قاچاقی هم
صورت بگیرد با حسابرس��ی پس از ترخیص آن را مد
ال کسی آمد و
نظر قرار میدهیم .وی گفته اس��ت :مث ً
کاالیی را اش��تباه اظهار کرد ما سیستمی داریم که تا
سه سال میتوانیم برویم بررسی کنیم و صحت آن را
به دست بیاوریم ،مثل کاالهایی که در زمینه خانگی
حسابرس��ی پس از ترخیص انجام دادیم و سیستم ما
آن را پیدا کرد.
وزی��ر اقتص��اد از حسابرس��ی پ��س از ترخیصی
س��خن گفته که تاکنون هیچ خروجی و مدرکی دال
بر بازستانی حقوق دولت یا مبارزه با قاچاق را ندارد و
آنچه نیز در رابطه با شرکت مطرح لوازم خانگی کرهای
که در س��ال  95گزارش داد همچنان بینتیجه مانده
و حتی معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری در نامهای،
گمرک را از رسیدگی به آن خلع ید کرد.
نکت��ه اصلی و قاب��ل تامل اظه��ارات وزیر که در
روزهای گذش��ته نیز با واکنشهای تند همراه بوده به
جمله «قاچاق از مبادی رسمی نداریم!» باز میگردد.
این جمله توس��ط وزیر تا حدودی ش��فاف شده
و تفاوت بین تخلف کم اظهاری و قاچاق قائل ش��ده
است .بخش دوم آن به «مبادی رسمی» باز میگردد.

سیاست روز تبعات واردات کیوی را بررسی میکند؛

واردات آزاد؛ صادرات ممنوع

ش��ادلو با بی��ان اینکه ایران جزو کش��ورهای
نوظهور در زمینه تولید کیوی اس��ت ،اضافه کرد:
ضمن اینکه هنوز  ۳۰درصد باغات کیوی کش��ور
نهالهای جوان دارن��د و در انتظار ورود به چرخه
تولید هس��تند .وی تصری��ح کرد :تن��وع میوهای
کشور بسیار زیاد است و این محصوالت میتوانند
ه��ر مصرفکنندهای را با هر س��لیقه راضی کنند
بنابراین ما نیازی به واردات هیچ محصولی نداریم،
اگر بخواهیم چند محصول وارداتی به سبد مصرف
می��وه اضافه کنیم پس تکلیف تولید داخل و بحث
اقتصاد مقاومتی چه خواهد شد.
ایران چهارمین تولیدکننده کیوی در جهان
براس��اس مستندات موجود استان مازندران با

تولید س��االنه بیش از  110ه��زار تن کیوی قطب
تولید این میوه در کش��ور محسوب میشود و پس
از آن اس��تان گیالن س��االنه بیش از  70هزار تن
کیوی تولید میکند که دومین استان تولیدکننده
این محصول اس��ت .درحال حاضر بیش از 8000
هکتار سطح زیر کشت کیوی در ایران است که با
توجه به س��ازگاری درختان کیوی با اقلیم شمال
کش��ور و همچنین باال بودن میزان برداش��ت این
محص��ول باغات کی��وی روز به روز در  2اس��تان
مازندران و گیالن رو به گس��ترش هستند و تولید
ساالنه این میوه نیز روند افزایشی دارد.
ام��ا علیرغم تولید مازاد ب��ر مصرف این میوه
و همچنین داش��تن رتبه چه��ارم در تولید آن در
جهان؛ ایران از نظر صادرات بعد از ایتالیا ،نیوزلند،

وعدهها عملی نشد؛

تحرکات سوداگرایانه در بازار ارز

در ای��ن میان کارشناس��ان معتقدند که اگ��ر دولت ،نگران
افزایش تورم ناش��ی از باال رفتن قیمت دالر در بازار نبود ،به طور
قطع ش��رایط را به گونه دیگری پیش میبرد و اجازه نمیداد که
فنر ارزی ،به شکل کنونی فشرده شود؛ بلکه اکنون دولت به دلیل
اینکه میترس��د دوباره روزهای س��خت اقتصاد ایران با تورم باال
برگردد ،نرخ را تا حدود زیادی کنترل میکند ،هر چه که باش��د،
هنوز هم عرضه کننده عمده ارز در بازار ،دولت است و همین امر
سبب میشود که کنترل بازار ،باز هم در دستان دولت باشد.
گزارشهای میدانی میدان فردوسی حکایت از آن دارد که
صرافان ،با احتیاط بسیار زیاد دالر را خرید و فروش میکنند و
برخی از آنها تنه��ا تمایل به خرید دالر دارند تا فروش آن .این
را هم میتوان به خوبی از تابلوهای آنها درک کرد و فهمید که
رفتار آنها با بازار ارز چطور است.
در این میان برخی از فعاالن بازار ارز هم ،خبر از این میدهند

با وجود انکار متولیان ثبت شد؛

قاچاق  ۷میلیارد دالری
از مبادی رسمی
اگر مراد از مبادی رسمی گمرک ،مناطق آزاد ،بنادر،
بازارچههای مرزی ،کوله بری و اس��کلههای کوچک
باش��د قطعا و یقینا اظهارات وزیر اقتصاد از اس��اس
ناصحیح و قابل پذیرش نیست.
در صورتی که مبادی رسمی در کالم وزیر ،صرفا
گمرک بوده باش��د ،نیز این جمله جای بس��ی تامل و
درنگ دارد و طبق گفته مقامات و مسئوالن نباید آن
را بر مبنای واقعیت دانس��ت .اظهارات کرباس��یان در
دوره وزارت در حالی مطرح شده که گفتوگوی خود
با یک نشریه را که اردیبهشت ماه سالجاری به عنوان
رئیس کل گمرک مطرح کرده بود ،از یاد برده است.
وی عنوان کرده ب��ود :به هر حال با وجود اینکه
حجم قاچاق کاهش یافته ،اما ما همچنان این معضل
را برای اقتصاد کش��ور تهدید میدانیم .البته با توجه
به نظ��ارت الکترونیک از طری��ق ایکس-ری و نصب
پلمبهای الکترونیکی ،اتصال سیس��تمیگمرکهای
اجرایی مبدا و مقصد ،ایمنسازی رویههای گمرکی،
ی کاهش یافته ،چراکه
امکان قاچاق از مبادی رس��م 
نقش عامل انس��انی در فرایندها و ارتباط مشتری با
کارکنان به صورت حداقلی است.
این ادبیات بدان معنا است که اوال وجود قاچاق
از مبادی رسمی را قبول دارد و در وهله بعد از کاهش
آن س��خن میگوید .چگونه ناگهان بعد از گذشت 6
ماه دیگر قاچاق از مبادی رسمی نداریم؟!
در اینکه توان گمرک برای کشف قاچاق افزایش
یافته ش��کی نیست ،اما از اس��اس منکر این موضوع
ش��دن نه تنها تفکری درس��ت ،بلکه خطرناک برای

هر شانه تخممرغ؛

 2هزار تومان گران شد

مهر

گروه اقتصاد طی روزه��ای اخی��ر خبری
مبن��ی ب��ر واردات کی��وی از
تجـــ�ا ر ت
کش��ور نیوزلن��د روی خ��ط
خبرگزاریها قرار گرفت به این ترتیب که کمیسیونر
کش��اورزی و توسعه روس��تایی اتحادیه اروپا با بیان
اینکه ایران از نیوزلند کیوی وارد میکند ،خواس��تار
صادرات میوههای تازه خارج از فصل به ایران شد.
این گفته وی درش��رایطی مطرح شده که طبق
آمار و ارقام ایران در حال حاضر با تولید ساالنه بیش
 221هزار تن چهارمین تولیدکننده کیوی در جهان
به شمار میرود .طبق آمار ساالنه حدود یک میلیون
و  400هزار تن کیوی در جهان تولید میش��ود که
ایتالیا با تولید ساالنه  500هزار تن اولین تولیدکنند ه
و پس از آن نیوزلند و ش��یلی ب��ه ترتیب دومین و
سومین تولیدکنند ه این میوه هستند.

نانوایان  ۳۰درصد افزایش نرخ بود که با آن موافقت نشد.
عل��ی فاضلی در حاش��یه دهمین اجالس��یه دوره شش��م
نمایندگان اتاق اصناف در پاس��خ به آخری��ن وضعیت قیمت
نان توضیح داد :در آخرین جلس��ه س��تاد تنظیم بازار یکی از

بحثهای مطرح شده مربوط به افزایش قیمت نان بود.
وی ب��ا بیان اینکه در ای��ن زمینه درخواس��ت اتحادیهها
افزایش حداقل  ۳۰درصدی قیمت بوده اس��ت ،اظهار کرد :در
جلسه مذکور موافقت شد که افزایش قیمت در حد  ۱۵درصد

و به شرط افزایش کیفیت نان باشد.
فاضل��ی افزود :البته به ش��خصه به ط��ور  ۱۰۰در صدی
مخالف با افزایش قیمت نان بودم و بر این نکته تاکید دارم که
نان باید تکنرخی باشد.

قیمت تخمم��رغ طی روزهای اخیر رو به افزایش رفته و
ب��ه ش��انهای بیش از  ۱۳هزار تومان رس��یده اس��ت اما
بــــازار روز
معاون وزیر کش��اورزی میگوید هم اکنون بازار مدیریت
ش��ده و مش��کلی وجود ندارد و حداکثر قیمت منطقی برای تخممرغ شانهای
 ۱۱هزار و  ۲۰۰تومان است.
طی هفتههای گذش��ته قیمت تخممرغ افزایش یافت و به شانهای حدود
 ۱۳هزار تومان در بازار مصرف رسید ،در حالی که این قیمت فاصله معناداری
نسبت به نرخ منطقی اعالم شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی دارد ،چراکه
حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت :قیمت مصوب برای
هر کیلوگرم تخممرغ در مرغداریها  ۴۵۶۰تومان اس��ت که برای بازار مصرف
باید  ۲۰تا  ۲۳درصد افزایش داش��ته باش��د که در این صورت حداکثر قیمت
منطقی برای هر شانه تخممرغ  ۱۱هزار و  ۲۰۰تومان است.
وی افزود :طی هفتههای گذش��ته تغیی��رات قیمتی در زمینه تخممرغ به
وجود آمد که البته از نیمه دوم سال گذشته مشکالتی به واسطه بروز بیماری
ب��رای مرغ��داران مرغ تخم گذار به وج��ود آمد ،اما این مش��کالت به صورت
مستمر رصد ،پیگیری و حل و فصل میشود.
رکنی ادامه داد :مسائل مرتبط با دامپزشکی ،تامین و مدیریت بازار نهادههای
تولید و ...توس��ط بخشهای مختلف وزارت جهاد کش��اورزی از جمله معاونت
بازرگانی و اتحادیه بخش خصوصی که وظیفه تنظیم بازار را برعهده دارد.

که صرافان به دلیل مناسبتهای پیشرو و به خصوص ژانویه ،با
رویکردهای محتاطانه تری اقدام به خرید و فروش ارز میکنند و
بیشتر تمایل آنها ،به سمت خرید دالرهای در دست مردم است.
یک��ی از صراف��ان مجاز میگوید :برخی صراف��ان با احتیاط
ارز را خرید و فروش میکنند و به یک ذخیرهس��ازی آهس��ته و
پیوسته دالر روی آوردهاند تا در ایام خاص پیش رو ،آن را گرانتر
بفروش��ند ،اما اگر بانک مرکزی به عنوان عرضهکننده اصلی ارز
در بازار ،وارد عمل ش��ده و ارز بیشتری نسبت به روزهای عادی
در ب��ازار بریزد ،ای��ن افراد ضرر میکنند؛ اما اگر سیاس��ت عدم
دخالت را درپیش گیرد ،به طور قطع میتواند زمینه خوبی برای
سودآوری سوداگرایانه برخی صرافان فراهم نماید.
وی میافزای��د :طی هفتههای گذش��ته ،بانک مرکزی نیز به
مرور قیمت ارز مبادلهای را در بانکها باال برده است و همین امر،
سیگنالهایی را برای افزایش قیمت به صرافیها و بازار میدهد که

مقابله با این پدیده شوم محسوب میشود.
عالوه ب��ر این مباح��ث آبانماه امس��ال نیز فرود
عس��گری رئیس کل گم��رک برخالف اظه��ارات وزیر
اقتص��اد که پیش��تر معاون کرباس��یان بوده اس��ت در
اظهاراتی ناهماهنگ گفته بود  900میلیون دالر قاچاق
کاال پیشبینی پارس��ال از گمرک بوده است .وی البته
ورد انبوه کاالی قاچاق از مبادی رس��می را منکر شده
بود .مرداد س��الجاری سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق
کاال با تایید ورود کاالی قاچاق از مبادی رس��می گفته
بود کمی بیش��تر از  30درصد از کاالی قاچاق در سال
 95از مبادی اصلی بوده که حدود 4میلیارد دالر است.
م��رغ وزیر اقتصاد با وجود آمار س��تاد نیز یک پا
دارد و معتقد است که قاچاق از مبادی رسمی نداریم
که فروردین س��ال س��الجاری پور ابراهیمی رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در برنامه گفتوگوی
ویژه خبری گفته بود برآوردها حاکی از آن است که
س��االنه حدود  20تا  25میلی��ارد دالر حجم کاالی
قاچاق به کشور است که بخشی از آن بعضا از مبادی
رسمی کشور صورت میگیرد.
وی در آماری متفاوت از مسئوالن ستاد قاچاق کاال
عنوان کرد حدود  7میلیارد دالر از کاالی قاچاق کشور
که از مبادی رس��می صورت میگی��رد از حوزه بحث
استثنائات ( از جمله تعاونی مرزنشینان) است .حدود
 70درص��د از ارزش واردات کاالی قاچاق به کش��ور از
مبادی رس��می ص��ورت میگیرد رئیس کمیس��یون
اص��ل 90یکی از دالی��ل ورود کاالی قاچاق از مبادی
رسمی را متوجه امکانات و تجهیزات در گمرک دانست
و گفته بود بایس��تی تجهیزات و دستگاههای دیگر به
ویژه در گمرکات تقویت شود .با نظارت دقیق مشخص
میشود که کماظهاری و بداظهاری وجود دارد.
محمدی با اش��اره ب��ه ش��کایتهای متعدد در
کمیس��یون اصل 90عنوان کرده بود این شکایات در
برخی جاها مربوط به فساد کارکنان و رشوه است.
وزیر ارتباطات اعالم کرد

تعرفههای جدید اینترنت ثابت

وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات مصوب��ه جدید
سرویسهای پرسرعت غیرحجمی را اعالم کرد.
روي آنتـــن
به گزارش ایسنا ،محمدجواد آذریجهرمی در صفحه
اینستاگرام خود با انتشار جدول جدید تعرفههای اینترنت ثابت ،نوشت :این تعرفه
سرویسهای غیرحجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه ()Fair Usage Policy
بنا ش��ده و س��قف مصرف منصفانه در بین  ۱۸شرکت فعال در ارائه سرویس به
رقابت گذاش��ته خواهد شد .شرکتها موظفند جزئیات مصرف منصفانه خود را
به اطالع مشترکین برس��انند .طبیعتا فضای رقابتی به نفع مصرفکننده نهایی
فراهم است.
وی تاری��خ اجرای این مصوبه را پی��ش از دهم آذرماه اعالم کرده و گفت:
این سرویس حجمی نیست و در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادالنه،
ش��رکتها موظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه ( ۱۲۸کیلو بیت در
ثانیه) تا پایان دوره ماهانه خواهند بود.
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین با تاکید بر اینکه این تعرفهها
صرفا برای دسترسی ثابت است ،اظهار کرد :در مصرف منصفانه ترافیک داخلی
حداقل دو برابر ترافیک بینالملل لحاظ میشود .آذریجهرمی خاطرنشان کرد:
از همه عزیزانی که با اشتراک نظرات ما را در تدوین و تصویب این نظام جدید
تعرفه یاری کردند تش��کر میکنم .اطالعات بیش��تر را دیروز س��ازمان تنظیم
مقررات به اطالع عموم مردم شریف کشورمان خواهند رساند.

شیلی ،بلژیک ،یونان ،هلند و فرانسه در رده هشتم
جهان قرار گرفته است که رئیس اتحادیه باغداران
علت پایین ب��ودن میزان صادران کیوی را به نبود
صنایع فرآوری و بستهبندی عنوان میکند.
رتبه هشتم صادرات
آنچه آمارها میگوین��د؛ محصول کیوی ایران
علیرغم داش��تن رتبه چهارم در تولید جهانی این
میوه ،از نظر صادرات بعد از ایتالیا ،نیوزلند ،شیلی،
بلژیک ،یونان ،هلند و فرانسه در رده هشتم جهان
قرار گرفته اس��ت ،این در حالیس��ت که محصول
کیوی ایران به دلیل وجود اختالف زمان برداشت
ب��ا نیم کره جنوب��ی ،امکان عرضه در بس��یاری از
بازارهای اروپایی و آسیایی را دارا است.
تم��ام این اتفاق در ش��رایطی رخ داده که در
شهریورماه سالجاری مدیرعامل اتحادیه باغداران
مازندران اعالم کرد وزارت جهاد کشاورزی دستور
داده اس��ت ک��ه قب��ل از تاریخ  ۲۰مهرم��اه اجازه
ترخیص کی��وی از گمرک صادر نش��ود ،زیرا این
محصول هنوز کیفیت الزم را برای صادرات ندارد.
در آن زمان شعبانی با بیان اینکه در سالجاری
 300هزار تن کیوی تولید میشود مدعی شدکه از
اوای��ل مهرماه صادرات کیوی ایران در حجم 200
هزار تن آغاز میش��ود ضمن اینکه وضعیت تولید
این محصول در کشور مناسب است و روسیه بازار
خوبی برای این محصول بهحساب میآید.
نکت��ه جالبت��ر در گفتههای وی این مس��اله
ب��ود که اعالم کرد تجار ترکیه در بهمنماه که این
میوه بهطور کامل رس��یده است از ایران خریداری
میکنند با بستهبندی آن در کشور خود با برچسب
ترکیه در روسیه به فروش میرسانند.

آنها هم نرخ را باال برند؛ البته باید تقاضایی هم در بازار وجود داشته
باشد که این کشش در افزایش نرخ جواب دهد؛ این در حالی است
که این روزها بازار ارز همچنان برای برخی جذاب است.
صرافان بر این باورند که باید مکانیزمی در نظر گرفته شود
ک��ه برای توزی��ع و نرخ گذاری ارز در ب��ازار ،همه از آن تبعیت
کنند ،نه اینکه یکس��ری صراف غیرمجاز ،بازار را به س��متی که
خود میخواهند هدایت کنند.
در حال حاضر تع��داد زیادی صرافی غیرمجاز که هیچگونه
مج��وزی برای فعالی��ت ندارن��د و طبیعتا هی��چ نظارتی هم بر
عملکردش��ان وجود ن��دارد ،در بازار ارز فعال هس��تند و به نظر
میرس��د هیچ ارادهای برای برخورد با آنهاوج��ود ندارد .این در
حالی است به گفته فعاالن بازار ارز ،این صرافان نقش موثری در
نوسانات سوداگرایانه بازار ارز دارند.
س��یدکمال س��یدعلی ،معاون اس��بق ارزی بان��ک مرکزی
میگوید :باید جلوی رفتارهای سوداگرایانه در بازار ارز را گرفت،
ضمن اینکه اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز نیز باید مدنظر
قرار گیرد؛ در این میان به نظر میرسد ،دولت برای یکسانسازی،
منابع کافی نیز در اختیار دارد .پیشبینی میشود تا پایان سال،
فراتر از  ۹۰میلیارد دالر درآمد ارزی نصیب کشور شود.
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خبر
 19درصد از سهم بازار اعطای تسهیالت
در اختیار بانک صنعت و معدن است

مديرعامل بانك صنع��ت و معدن گفت :در
بين بانكهاي كش��ور  19درصد از س��هم
بازار در اعطاي تس��هيالت متعلق به بانك
صنعت و معدن است.
افخمي دیروز در مجمع عمومي س��اليانه اين بانك
افزود :بانك صنعت و معدن طي سال  1395معادل 90
هزار ميليارد ريال به طرحهاي صنعتي و معدني تسهيالت
پرداخت نموده كه نسبت به سال قبل  10درصد افزايش
داش��ته است .وي خاطرنشان س��اخت :سرمايه بانك در
پايان سال  ،85مبلغ  730ميليارد تومان بوده است و از
محل افزايش سرمايه كه در سال  ،86مبلغ  1ميليارد و
 500ميليون دالر به بانك اختصاص داده ش��د ،سرمايه
بانك به  2070ميليارد تومان رسيد و همچنين در سال
 95جمع��اً  4هزار ميليارد تومان ش��د .مديرعامل بانك
صنعت و معدن خاطرنش��ان ك��رد :مبلغ  2هزار ميليارد
توم��ان از بدهيه��اي بانك مركزي نيز در س��ال  95به
س��رمايه بانك اضافه ش��د و به طور كلي اكنون سرمايه
بانك حدود  6هزار ميليارد تومان ميباشد.
افخمي افزود :با اين اوصاف در مقايس��ه با بانكهاي
تخصصي و توسعهاي دنيا ،سرمايه بانك وضعيت مطلوبي
ندارد ،از س��وي ديگر نيروي انس��اني در پايان سال 95
حدود  1062نفر بوده كه نسبت به پايان سال قبل حدود
 4درصد كاهش يافته است كه البته اين كاهش به دليل
بازنشستگي همكاران ميباشد .وي بيان داشت :همچنين
بانك مجوز اس��تخدام  187نفر را اخذ كرده است كه تا
پايان سال مراحل استخدام انجام خواهد شد.
نقش مهمي در رونق صنعت و معدن داريد

پس از سخنان مديرعامل بانك صنعت و معدن در
ادامه روند برگزاري مجمع ،مسعود كرباسيان وزير امور
اقتصادي و دارايي در ادامه گفت :بانك صنعت و معدن
يك بانك توس��عهاي و تخصصي است كه انتظار ميرود
در رونق بخش صنعت ،معدن و تجارت اقدامات مهمي
را به انجام برس��اند .البته براي رونق اين بخشها نبايد
بانك صنعت و معدن تنها باش��د بلكه صندوق ضمانت
صادرات ،بانك توس��عه صادرات و مديريت صنعتي هم
ميبايست حمايت و كمكهايشان را دريغ نكنند.
وي اف��زود :در بحث صنايع كوچك و متوس��ط كه
در ابتدا قرار بود بانك توس��عه تعاون حمايتهاي الزم
را از اين بخش داش��ته باشد و بايد اين موضوع در زمان
مشخص مورد بررس��ي قرار گيرد ،از طرفي بانك ايران
و اروپا با توجه به ش��رايط پسا برجام ميتواند به عنوان
يك بانك قدرتمند عمل كند .کرباسیان افزود :در بحث
فاينانس نيز كه حدود  30ميليارد دالر اس��ت بيشتر به
دو بخش طرحهاي صنعتي و آب پرداخته ش��ده اس��ت
ك��ه اگر بتوانيد بخش خصوصي را نيز در بحث فاينانس
مش��اركت دهيد ،آنه��ا نيز ميتوانن��د در جهت رونق
صنعت كمك كننده باشند و بسيار مطلوب است.

