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در حالیکه گلدمنساکس از افول ارز دیجیتال میگوید ،وزیر ارتباطات از دستور رئیسجمهوری برای اتخاذ سیاست در این زمینه خبر داد

معمای سکههای صفر و یک

ارتقاء سطح دانش مالی

کارشناسان ضروری است
ارتقاء سطح دانش مالی کارشناسان
برای اعتبارسنجی مشتریان از ضرورتهای
شبکهبانکیاست.
فالحفر ،عضو هیأتمدیره پستبانکایران
درجمع مدیران و کارشناسان حوزه اعتباری
و وصول مطالبات بانک درسطح کشور
اظهارداشت :ارتقاء سطح دانشمالی
کارشناسان برای اعتبارسنجی مشتریان از
ضرورتهای شبکهبانکی است.

مدیرعامل صندوق قرض الحسنه بانک
پارسیان اعالم کرد

پرداخت  6141میلیارد ریال
تسهیالت قرضالحسنه به بیش از
 75هزار نفر
مدیر عامل صندوق قرضالحسنه بانک
پارسیان گفت :از ابتدای تاسیس صندوق
در آبان ماه  92تاکنون به بیش از  75هزار
نفر از متقاضیان به میزان  6141میلیارد
ریال تسهیالت قرضالحسنه پرداخت شده
است.
یوسف بشرخواه افزود :از تعداد ذکر شده،
 52.485فقره تسهیالت در بخش ازدواج به
مبلغ  4098میلیارد ریال و مابقی در حوزه های
درمان ،مسکن ،اشتغال و ....است.

 741برنده قرعه کشی سپرده های
قرض الحسنه پس انداز ارزی بانک
پارسیان مشخص شدند
قرعه کشی سپرده های قرض الحسنه
پسانداز ارزی بانک پارسیان با حضور
نمایندگان دادستانی و اداره نظارت و
مهندسی نرم افزار بانک مرکزی ج.ا.ا و
شمس عالم ،عضو هیات مدیره بانک
پارسیان ،روز دوشنبه  15مرداد ماه 97
برگزار و برندگان آن مشخص شدند.
تعداد  7جایزه کمک هزینه خرید لوازم
خانگی تولید داخل به ارزش 50میلیون ریال،
 67کمک هزینه خرید صنایع دستی به ارزش 5
میلیون ریال و  667جایزه نقدی از هدایای این
دوره از قرعه کشی سپرده های قرض الحسنه
پس انداز ارزی بانک پارسیان است.
اسامی برندگان این مرحله از قرعه کشی
بهزودی در تارنمای بانک پارسیان قابل
مشاهده است.

با استقبال و درخواست مشتریان بانک
صادرات ایران

امکان دریافت وام به پشتوانه
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت تا
سقف ٨٠درصد فراهم شد

روز گذشته محمد جواد آذری جهرمی خبر از
دستور رئیس جمهوری کشور برای اتخاذ سیاست در
خصوص ارزهای دیجیتال را داد .وزیر ارتباطات گفته
است که مطالعات در این مورد انجام شده است اما
در حال حاضر بانک مرکزی تنها سیاست مسدود
کردن این نوع ارزها را درپیش گرفته است .با این
حال وی همه این نوع ارزها را تهدید محور ندانسته و
معتقد است ارزهای دیجیتال میتوانند فرصتهایی
را ایجاد کنند .اولین دلیلی که از این تصمیم
دولت در ذهن متبادر میشود تالش برای کاهش
وابستگی اقتصاد ایران به دالر است اما این نظریه با
انتقادهایی هم همراه است .پیش از این سال استاین
یکی از فعاالن بازار ارزهای مجازی به فایننشال تایمز
گفت :در سالهای اخیر بازار ارزهای مجازی در دنیا
با سرعت زیادی رشد کرده است .این بازار در تمامی
کشورها وجود دارد و ایران هم در صدد است تا با
دنیا در این مسیر همراه شود .بنابراین نمیتوان از
تالش ایران برای استفاده از ارزهای مجازی به عنوان
راهکاری برای دور زدن بازار دالر نام برد و آن را
تهدیدی برای اقتصاد امریکا دانست.
با این وجود باید گفت که حتی رواج ارز دیجیتال
در بازار ایران به دلیل محدودیتهای بین المللی
نمیتواند به دور زدن مناسبات دالر در اقتصاد منجر
شود .از طرفی سهم ارزهای دیجیتال در اقتصاد دنیا
هم هنوز چندان گسترده نشده که بتواند به عنوان
جایگزینی برای سایر ارزها قرار گیرد .با این حال
کارشناسانی معتقدند که معامالت تجاری دنیا به
سمت دیجیتالی شدن پیش میرود و بدون شک
ارزهای دیجیتالی بدون محدودیتهای ایجاد شده
توسط دولتها نقشآفرینان موثری در اقتصاد
کشورهاهستند.
پایان بیت کوین؟
یکی از معروف ترین ارزهای دیجیتالی در دنیا
بیت کوین است که به سرعت رشد قابل توجهی در
ارزش پیدا کرد و البته به همان سرعت نیز بر مدار
سقوط قرار گرفت .شرکت خدمات مالی و بانکداری
آمریکایی گلدمن ساکس میگوید ستاره بخت
بیتکوین افول کرده است و این ارز دیجیتال دیگر
هرگز دوران طالیی خود را تکرار نخواهد کرد .گلدمن
ساکس که پیشتر در اوایل سال میالدی جاری از
تدوین برنامههای جدی برای بازگشایی یک میز
معامالتی برای بیتکوین خبر داده بود ،هنوز برای
ورود به حوزه ارزهای مجازی تردید دارد.
گروه راهبرد سرمایهگذاری این بانک در گزارش
نیمساالن ه چشمانداز اقتصادی خود آورده است که
قیمت بیتکوین کماکان سیر نزولی خواهد داشت و
حتی بیشتر از آنچه در هفت ماه ابتدایی سال ۲۰۱۸
افت کرد ،با کاهش روبرو خواهد شد.
این گروه که تحت سرپرستی شرمین مصور
رحمانی ،مدیر ارشد سرمایهگذاری گلدمن ساکس
قرار دارد ،در گزارش خود آورده است:دیدگاه ما این
است که ارزهای رمزپایه قادر به حفظ ارزش خود

مشکل از گمرک است؟

دریافت وام در طرح «اعتبار سپهر» بانک
صادرات ایران تا سقف ٨٠درصد افزایش
یافت.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات
ایران ،این بانک  ١٠روز پیش از طرح «اعتبار
سپهر» رونمایی کرد .در قالب این طرح
مشتریان میتوانند با افتتاح حساب سپرده
سرمایهگذاری یکساله اعتبار سپهر ،از سود
سپرده بلند مدت مطابق با نرخهای اعالم
شده شورای پول و اعتبار بهرهمند شوند و
در قالب عقد مرابحه تسهیالت نیز دریافت
کنند که سقف دریافتی وام با توجه به
استقبال و درخواست مشتریان ،اکنون از
 ٧٠درصد مبلغ سپرده ،به  ٨٠درصد افزایش
یافته است.
مدت زمان بازپرداخت تسهیالت این طرح
حداکثر  ٣٦ماهه است و برای دریافت این
تسهیالت به وثیقهای غیر از خود سپرده نیاز
نیست.

نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای
اسالمی مطرح کرد

ک در ایجاد اشتغال
ت بان 
نقش پس 
پایدار در روستاها
پستبانکایران در ایجاد اشتغال پایدار در
روستاها عملکرد بسیارخوبی داشتهاست.
عالء الدین خادم ،نماینده مردم سپیدان
در مجلس شورای اسالمی در دیدار با احمد
فرهمند مدیر شعب پست بانک استان
فارس ،عملکرد این بانک در ایجاد اشتغال
پایدار را بسیار خوب ارزیابی و بر تداوم آن
تأکید کرد.
وی ضمن بیان مطلب فوق اظهارکرد :نقش
ت بانک در حمایت از اقشار آسیبپذیر در
پس 
راستای اشتغالزائی ،مهاجرت زدائی و کاهش
شکاف اقتصادی و دیجیتالی بین شهر و روستا
حائز اهمیت است و عاملیت بانکی صندوق
توسعه ملی برای اعطای تسهیالت نیز نقش
این بانک را در این مناطق پررنگ تر کرده است.
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ژوبین صفاری

ارزی که تابع قوانین هیچ کشوری نیست و البته ظواهر امر نشان میدهد میزان امنیت این نوع ارزها باالست هرچند گزارش های مبنی بر هک
شدن کیف پولهای برخی از این ارزها داده شده است .ارز دیجیتال که در ایران با بیت کوین سرو صدای زیادی به پا کرد و البته خرید و فروش
آن در کشور ممنوع است ،حاال وزیر ارتباطات خبر از دستور رئیس جمهوری مبنی بر تشکیل جلسهای با بانک مرکزی داده است تا سیاست های
الزم در این خصوص اتخاذ شود .اما آیا ارزهای دیجیتال در اقتصاد ایران میتواند اثر مثبت داشته باشد؟

امکان پرداخت خودکار اقساط
تسهیالت با همراه بانک سینا

در راستای توسعه خدمات بانکداری
الکترونیک و ایجاد امکان دسترسی آسان
به خدمات بانکی ،پرداخت خودکار اقساط
تسهیالت با همراه بانک سینا فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ با هدف
بهبود فرایندهای کاری و انعطاف پذیری بیشتر
همراه بانک سینا ،قابلیت های متعددی به آن
افزوده شده که امکان پرداخت خودکار اقساط
یکی از این موارد است.
کاربران همراه بانک سینا با استفاده از این
قابلیت که در بخش تقویم (ثبت رویداد) وجود
دارد؛ می توانند با انتخاب شماره حساب یا
شماره شبای مقصد ،اقساط تسهیالت خود را
در بازه های زمانی مورد نظر با مبالغ و دفعات
دلخواه تعریف و پس از انتخاب سپرده مبدا و
ورود رمز همراه بانک ،امکان پرداخت خودکار
قسط را فعال کنند.

در پایان تیرماه سالجاری رخ داد

رشد  35درصدی درآمدهای
غیرمشاع بانک صادرات
گلدمنساکس
میگویدستاره
تکوین
بختبی 
افول کرده
است و این ارز
دیجیتالدیگر
هرگز دوران
طالیی خود را
تکرارنخواهد
کرد
نخواهند بود و این امر زودتر از آنچه فکر میکردیم
به اثبات رسیده است .ما انتظار داریم که قیمت این
ارزها در آینده با کاهش بیشتر مواجه شود؛ چرا که
بهنظر ما ،آنها نمیتوانند از پس ایفای سه نقش و
کارکرد اصلی یک پول یا ارز سنتی بربیایند .در واقع،
رمزارزها نه میتوانند وسیلهای برای مبادله باشند ،نه
قابلیت شمارندگی دارند (پول یا ارز سنتی میتواند
کمیتی گسسته را به هر کاال یا خدمت نسبت دهد)
و نه ابزار مناسبی برای ذخیرهسازی ارزش هستند.

مدل آزمایشی ارز دیجیتال ایرانی وارد می شود؟
وزیر ارتباطات سال گذشته خبر از آماده شدن
مدل آزمایشی ارز دیجیتالی داد .خبری که به نظر
می رسد با خبر روز گذشته او مبنی بر سیاست
گذاری در این خصوص بی ارتباط نباشد.
آذری جهرمی گفته بود :نگرانی بانک مرکزی ناشی
از خروج ارز و آسیب دیدن مردم و موضوع های این
چنینی است که برهمین اساس تصمیم گرفتند خرید

و فروش بیت کوین را ممنوع کنند؛ اما بیت کوین
همه ارز دیجیتال نیست و آینده چهارچوب و پیکره
اینترنت جهان مبتنی بر بالک چین خواهد بود.
وی با یادآوری پروژه مشترک در این زمینه با
همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات،
پژوهشگاه پولی و مالی بانک مرکزی و پست بانک
ایران ،گفته بود :در جلسه مشترک برای بررسی
میزان پیشرفت این پروژه ،اعالم شد که مدل
آزمایشی آماده است.
اما روز گذشته نیز وزیر ارتباطات گفت :رئیس
کل جدید بانک مرکزی درگیر موضوع تثبیت نرخ ارز
است اما تالش میکنیم که در هفته پیش رو این
جلسه مشترک را داشته باشیم و تصمیم گیری کنیم.
ارز دیجیتالی در ایران جواب می دهد؟
در خصوص ارزهای دیجیتالی نظرات مختلفی
وجود دارد .محمدرضا رنجبر فالح -مدیرعامل سابق
بانک تجارت -پیش از این گفته بود« :مشکل پیمان

های دو و چند جانبه با استفاده از ارز دیجیتال
قابل رفع است و بسیار ساده می توان با تعریف
ارز جدید به شکل دیجیتال که ماهیت فیزیکی هم
ندارد ،میتوانیم این مشکل را حل کنیم و تجربه
این ارز هم موجود است .بعد از جنگ جهانی
دوم صندوق بین المللی پول یک پولی را تعریف
کرد به نام  SDRهمان حق برداشت محصول
این پول یک پول دفتری بود و ماهیت خارجی
نداشت و کشورها با راحتی بدون اینکه نیاز به جا
به جایی دالر داشته باشند میتوانستند با همین
حق برداشت مخصوص  SDRتسویه کنند و امور
حسابداری معامالت آنها در صندوق بین المللی
پول انجام می شد».
حال باید دید با توجه به مشکل اساسی بحران
نوسان و تحریم در بازار کشور میتوان به مدل
مشخصی برای جایگزینی ارز دیجیتال در آینده
اقتصاد ایران اندیشید؟

افزایش دپوی کاال در مبادی ورود ی کشور
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک گفت:
افزایش دپوی کاال در انبارهای مبادی ورودی کشور  ،ناشی از مشکالت
گمرکی نیست.
علی معقولی در گفت و گو با مهر در خصوص مشکل دپوی کاال در
انبارهای مبادی ورودی کشور اظهار کرد :افزایش دپوی کاال در انبارهای
مبادی ورودی کشور ،ناشی از مشکالت گمرکی نیست.
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک افزود:
واردکنندگان باید مشکالت دپوی کاال در گمرکات را روشن و صریح بیان
کنند چرا که وقتی این مشکالت مطرح می شود بالفاصله وزیر اقتصاد و
رئیس کل گمرک خواستار رسیدگی فوری به مشکل پیش آمده می شوند
اما زمانیکه ما با واردکنندگان صحبت میکنیم اعالم میکنند که مشکل
پیش آمده گمرکی نیست و ارتباطی به گمرک ندارد.
معقولی در ادامه گفت :در حال حاضر عالوه بر گمرک  ۲۷سازمان
دیگر در فرآیند انجام تشریفات گمرکی دخالت دارند و گمرک بدون
صدور مجوز این سازمان ها وفق مقررات اجازه ترخیص کاال را ندارد.
وی افزود :در چهارماهه ابتدایی سالجاری بیش از  ۱۱.۵میلیون تن انواع
کاال به ارزش  ۱۵میلیارد دالر وارد کشور شده است.

بنگاهها

اخبار

معقولی ادامه داد :در حیطه کار گمرک میتوانیم بگوییم که از ابتدای
امسال دو موضوع را با توجه به مسائلی که به وجود آمده برای تسهیل
کار تولیدکنندگان بخشنامه کردیم.
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران ادامه داد:
یکی از موارد بحث این بود که واحدهای تولیدی بتوانند کاالهای خود را به
صورت نسیه ترخیص کنند؛ در واقع ما بخشی از کاالها را نگه میداریم و
بخش عمده کاال بدون پرداخت هر گونه حقوق گمرکی ترخیص میشود
و پس از آنکه این کاالها به چرخه تولید رفت ،از محل گردش مالی ایجاد
شده از آن تولیدکننده بتواند هم حقوق گمرکی را بدهد و هم مابقی کاالی
خود را ترخیص کند.
به گفته معقولی مورد دوم موضوع ضمانتنامه برای واحدهای
تولیدی و موارد مشابه آن بود که این ضمانتنامهها یکساله شد و حتی
واحدهایی که نمیخواهند درصدی باشند ،بتوانند کاالی خود را وارد کنند
و در ازای آن ضمانتنامه بانکی بدهند که کمک شایانی به آنهاست.
گفتنی است؛ پیش از این محمد عیدیان،قائم مقام دبیر شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران از رسوب چشمگیر کاال
در گمرکات تهران به دلیل تصمیمات خلقالساعه خبر داده بود.

تازهترین آمارهای عملکرد بانک صادرات ایران
از افزایش  ٣٥درصدی درآمدهای غیرمشاع این
بانک در پایان تیرماه سال جاری حکایت دارد.
تمرکز بر توسعه بسترهای بانکداری
الکترونیک ،خدمات متنوع بانکی ارزی و ریالی،
ارائه مشاورههای مالی و سرمایهگذاری در این
بانک طی ماههای اخیر ،موجب شد تا مجموع
درآمدهای غیرمشاع در پایان تیرماه  ٩٧از
 ٧٣٤٦میلیارد ریال فراتر برود که نسبت به
ماه قبل ،بیش از  ٣٥درصد افزایش ثبت کرده
است.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک
مسکن خبر داد

اعالم آمادگی انبوه سازان برای
تفاهم با بانک مسکن
تاکنون انبوه سازان چند استان کشور برای
میزبانی هیات مدیره بانک مسکن ،مدیران و
کارشناسان این بانک برای انجام رایزنیهای
مورد نیاز به منظور ایجاد زمینه همکاری
مشترک برای آغاز فعالیت های ساخت و عرضه
آپارتمان های مورد تقاضای متقاضیان هر شهر
و استان کشور اعالم آمادگی کرده اند.
ابوالقاسم رحیمی انارکی ،مدیرعامل و
رئیس هیات مدیره بانک مسکن در هجدهمین
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان،از
درخواست انبوه سازان کشور برای مشارکت با
این بانک برای ساخت واحدهای مسکونی خبر
داد و اعالم کرد :به زودی جلسات مشترک با
انبوه سازان کشور برای همفکری پیرامون نحوه
همکاری بانک مسکن و انبوه سازان برای ساخت
واحدهای مسکونی مورد تقاضای متقاضیان
مصرفی بازار مسکن برگزار خواهد شد.

در روستای بابره تین مرند صورت
میگیرد

آغاز ساخت مدرسه با مشارکت
بانک م ّلی ایران
ساخت مدرسه در روستای بابره تین مرند با
مشارکت بانک ملّی ایران آغاز شد.
کلنگ ساخت مدرسه ابتدایی سه کالسـه
شهدای بانک ملی ایران در روســتای بابره تین از
توابع شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی با
مشارکت بانک ملی ایران و با بودجه دو میلیارد
ریالی به زمین زده شد.
بر اساس این گزارش این مراسم با حضور
معاون استاندار و فرماندار ویژه مرند ،تنی
چند از مسئوالن اداره امور شعب بانک ملی
ایران در استان آذربایجان شرقی ،مدیران
محلی و همچنین جمعی از خانواده شهدا
برگزار شد.

درود خدا بر وقایع نگارانی که حرمت قلم وآگاهی را پاس میدارند

خبرنگاران سنگربانان عزت وشرافت انسانیاند که ساختن
جهانی آگاه ،مردمی بالنده و جامعهای تکامل یافته را با
روایتگری خود از رویدادها پی میگیرند و زنگار جهل
از ذهن تاریخ و جامعه میزدایند و مردم را به اندیشه
و عمل الهی ،اجتماعی و انسانی فرامیخوانند .حرفه
ومسئولیت خبرنگاری در پرتو شجاعت و تعهداجتماعی،
شغلی شریف و خوشنام در عصر ارتباطات است و
ناپذیر خبر ،ودرعین حال ،مسلح
نگارندگان جسور و خستگی
ِ
به سالح تدبیر ،منطق وعقالنیت وآگاه به زمان ومکان ،همچون شمع میسوزند تا
روشنی بخش محافل بشری وحرکت تکاملی و حق محور انسان باشند
قرآن کریم ،سرچشمه نور و هدایت و الهامبخش رستگاران عالم ،پیامبران
الهی را نبی به معنای «خبردهنده» مینامد و انبیا ء مکرم که برجستهترین و
محبوبترین مخلوقات نزد پروردگار به شمارمیآیند ،رسالتشان رساندن پیام حق
و اخبار بیداری و هدایت به مردم و خلق خداست .همچنین ،خدای منان آنجا
که به قلم وبه آنچه می نویسد قسم میخورد ،حجت را برای اصحاب قلم و
نویسندگان دلسوز جامعه تمام می کند .چه زیبا سروده است جالل الدین بلخی
شاعر بلندآوازه ایرانی در وصف خبر و خبرنگاری :جان نباشد جز خبر در آزمون/

هرکه را افزون خبر جانش فزون.
باچنین وجاهتی معنوی و جایگاهی چنین واال ،رسالت خبرنگاری وخبرنگاران
به درستی بسیار سنگین و خبرنگار راستین کسی است که وفای به عهد رانصب
العین خود قراردهد و در راستای رستگاری جامعه و مردم قلم بر دست گیرد و
جامعه را به سوی سربلندی و افتخار و حمایت از جبهه حق طلبان و مقابله با
جبهه ستمگران فراخواند.
ع نگارانی که حرمت قلم و آگاهی را پاس
سالم و درود خدا بر تمامی وقای 
میدارند و خامه خویش را جز در مسیر حق و عدالت به کار نمیگیرند .سالم
و صلوات الهی بر تمامی خوننگاران شهید که قلم را سالح رستگاری و رسانه را
سنگر دفاع از استقالل و آزادی ،پژواک حقانیت ومظلومیت ایران اسالمی وابزار
مقابله با قدرتهای سلطهگر قراردادند و در این راه پرافتخار به لقاء محبوب
خویش رسیدند.
افتخار بر خبرنگارانی باد که میدانند که آگاهتر بودن لزوما ً مسئولتر بودن
است .مسئولیت در قبال خدا ،ملت و کشور و مسئول در قبال همه باورها
و اعتقادات ناب مردم در سرزمینی که برپیشانی آن مکتب اسالم وفرهنگ
اهل بیت عصمت وطهارت(علیهم السالم) وتمدن ایرانی حک شده است،
خبرنگارانی که همچون حصنی حصین در برابر اندیشههای بیگانه وضدبشری

به دفاع از مرزهای فکری وعقیدتی می پردازند و راه رسیدن به کمال را در این
حرفه پرمسئولیت یافته اند و جز رضایت حق تعالی ،پیشرفت ملت سرافراز و
رفع دغدغه های مقام معظم رهبری سکان دار انقالب و میهن اسالمی به چیز
دیگری نمی اندیشند.
اینجانب با گرامیداشت روزخبرنگار و سالروز شهادت خبرنگار متعهد و جاننثار
شهیدمحمود صارمی خبرنگار تاریخ ساز خبرگزاری جمهوری اسالمی ،یادآور
میشوم که خبرنگاران عزیز کشورما در این برهه حساس تاریخی نقشی سخت
پراهمیت به عهده دارند تا در عرصه جنگ نرم و نبرداقتصادی استکبارجهانی
به سرکردگی آمریکا و رییس جمهور ماجراجوی آن ترامپ که بر علیه حقانیت
نظام و ملت عظیم الشأن طراحی وعملیاتی شده است ،رسالت خود را درک و
در راستای آشکارسازی حق و حقیقت در مهلکه انحراف وتزویر ،سرافرازی نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران را سرلوحه همت ومجاهدت های خود قراردهند
و صراط مستقیم دفاع از دین و حریم والیت را فراروی آحاد جامعه به ویژه نسل
فهیم وآینده ساز جوان قراردهند.
مدیرعامل بانک انصار
آیت الله ابراهیمی

