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بیکاری جوانان دو برابر نرخ بیکاری کشور است

مدیرعاملبانکایرانزمین:

انتصابی شایسته در بیمه ما

مهمترین تحوالت بازار کار

بانکداری دیجیتال امکان رقابت
بانکهای کوچک و بزرگ را ممکن
میکند
مدیرعامل بانک ایرانزمین با تشریح رویکرد
این بانک در اجرای بانکداری باز اظهار کرد:
در بانکداری باز امکان رقابت بین بانکهای
کوچک با بانکهای بزرگ فراهم میشود ،زیرا
در بانکداری به سبک فردا آنچه مهم است
تجربه مشتری از خدماتی است که میگیرد نه
تعداد شعب.
به گزارش روابطعمومی بانک ایرانزمین،
عبدالمجید پورسعید مدیرعامل این بانک با
بیان اینکه بانکداری باز را ه را برای محصوالت
و خدمات نوآورانه در صنعت بانکداری باز
میکند ،گفت :بانکها باید خود را برای فضای
رقابتی جدید که از مدتها قبل آغاز شده
آماده کنند .در فضای جدید کسب و کارها
با زیرساختهای آماده شده توسط بانکها
خدمات نوینی را به مشتریان ارائه میکنند ،که
امکان آن پیش از این فراهم نبود.
مدیرعامل بانک ایران زمین ،با اشاره به این
نکته که در بانکداری باز اطالعات بین بانکها
و موسسات مالی به اشتراک گذاشته میشود،
افزود :در شیو ه جدید از بانکداری تمرکز بر
ارائه هرچه بهتر خدمت بر مبنای درخواست
مشتری است .در فضای جدید تکیه بر روی
ایجاد شبکههای تبادل اطالعات است نه
متمرکز کردن آن .در این فضا خالقیت است
که موجب انتخاب یک بانک به عنوان ارائه
دهنده ،خدمات خواهد بود .وی افزود :در
بانکداری دیجیتال هریک از مشتریان ،تجربه
منحصربهفردی از دریافت خدمات خواهد
داشت .در مقابل برای ارائهکنندگان خدمات
نیز این امکان فراهم میشود که محدودیتها را
بردارند و طیف وسیعی از مشتریان را بر مبنای
استراتژیهای سازمانی خود مورد تحلیل قرار
داده و به آنها خدمت ارائه کنند .پورسعید،
با تاکید بر بازنگری در فرآیندهای سنتی اظهار
کرد :ما باید به سرعت فرآیندهای خود را مورد
بازنگری قرار دهیم .در این بین نهادهای ناظر
هم باید سرعت خود را در بهروزرسانی و ابالغ
این فرآیندها افزایش دهند تا صنعت بانکداری
کشور از رشد تکنولوژی عقب نماند.
وی ادامه داد :امروز فرآیندهای گشایش
حساب ،احراز هویت ،دستورالعملهای
وامدهی ،تشخیص ریسک و  ...بسیاری
دیگر از فرآیندهای سنتی دیگر کارکرد خود را
از دست دادهاند .امضای دیجیتال ،گشایش
حساب به صورت آنالین ،ثبت درخواست
انجام امور از طریق همراه بانک ،پرداخت از
طریق حسابهایی با چند امضا و بسیاری دیگر
از خدمات ،ساده ترین محصوالتی هستند که
مشتریان امروز در حال دریافت آن هستند.
پورسعید با اشاره به فضای جدید گفت :یکی
از تهدیدهای امروز صنعت بانکداری کشور این
است که بانکها به بانکداری باز روی نیاورند.
اگر اینگونه باشد دیگر پاسخگوی هزینههای
خود نخواهیم بود .مشتریان ناراضی خواهند
بود و بانکها از رقابت باز خواهند ماند.
وی با تاکید بر رویکرد درآمدهای کارمزدی
بانکها گفت :مهمترین رویکرد بانکداری باز
ارائه خدمات از طریق شرکتهای دانشبنیان
و استارتآپها و فینتکها است که موجب
افزایش درآمدهای کارمزدی و بهبود تجربه
مشتری در دریافت خدمات و رضایت از
پرداخت کارمزد توسط مشتری خواهد شد.
مدیرعامل بانک ایرانزمین ،با اشاره به
نقشی که پلتفرم بانکداری باز این بانک با نام
«ایران زمین بوم» میتواند در توسعه بانکداری
دیجیتال و تجربه مشتری داشته باشد اظهار
کرد :همه شرایط برای ارائه یک تجربه خوب به
مشتریان آماده است .فینتکها و شرکتهایی
که در حوزه عملیات مالی فعالیت دارند
میتوانند از طریق  izboomبه توسعه خدمات
خود بپردازند و مشتریان نیز میتوانند از این
خدمات استفاده کنند.

بازاروسرمایه

به گزارش مهر ،اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷
تحوالت زیادی را از ب ُعد شاخصهای کالن اقتصاد
تجربه کرده است که بازار کار نیز از این قاعده
مستثنی نبوده است .بر اساس آمار تحلیلی از
شاخصهای بازار کار که توسط معاونت توسعه
کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ارائه شده ،طی
یکسال منتهی به پایان سال  ،۱۳۹۷بیش از ۵۶۰
هزار نفر به تعداد جمعیت فعال کشور افزوده
شده است .روند شاخصهای بازار کار منتهی به
سالهای  ۹۲تا  ۹۷نشان میدهد جمعیت فعال
کشور از  ۲۳.۸میلیون نفر در پایان سال  ۱۳۹۲به
 ۲۷.۱میلیون نفر در پایان سال  ۱۳۹۷رسیده است.
به بیان دیگر ،طی پنج سال گذشته خالص عرضه
نیروی کار در کشور  ۳.۳میلیون نفر بوده است
و ساالنه  ۶۴۸هزار نفر در فاصله  ۵سال گذشته
به جمعیت فعال کشور افزوده شده است که این
موضوع نشان از افزایش مشارکت نیروی کار و
تمایل افراد برای ورود به بازار کار کشور دارد .ضمن
اینکه نرخ مشارکت نیروی کار طی سالهای مذکور
روندی افزایشی داشته است و در پایان سال ۱۳۹۷
این شاخص به  ۴۰.۵درصد رسیده است .با توجه
به تجربه اقتصاد ایران در دهه اخیر ،رشد عرضه
نیروی کار در ابتدای دوره یعنی از سال  ۸۷تا ۹۲
بسیار ناچیز بوده است اما در پنج سال اخیر از ۹۲
تا  ۹۷افزایش یافته که این موضوع موید افزایش
امید برای یافتن شغل است و در میانمدت و
بلندمدت تاثیر بسزایی در بازار کار خواهد داشت.
نکته قابل توجه در بحث بازار کار ایران در سال
 ،۱۳۹۷میزان ایجاد فرصتهای شغلی ایجاد شده
در این سال با توجه به افزایش نرخ ارز ،افزایش
قیمتها و دسترسی کمتر واحدهای اقتصادی
به مواد اولیه و واسطهای است .این تحوالت تا
حدودی توانسته تبعات و تاثیرات خود را بر میزان
اشتغال ایجادی در سال مورد بررسی ،نمایان سازد
بهطوری که طی یک سال گذشته (از سال  ۹۶تا
سال  ۴۶۴ ،)۹۷هزار فرصت شغلی جدید در کشور
ایجاد شد.
سهم اشتغال مردان از  ۶۴درصد در سال
 ۱۳۹۶به  ۵۹درصد در سال  ۱۳۹۷کاهش و
سهم زنان از  ۳۵.۷درصد در سال  ۱۳۹۶به ۴۱.۴
درصد در سال  ۱۳۹۷افزایش یافته است .به
رغم پایین بودن نرخ مشارکت زنان در بازار کار
و سهم آنها در فعالیتهای اقتصادی ،متوسط
سهم زنان از کل فرصتهای شغلی جدید ایجاد
شده طی دوره  ۹۲تا  ۹۷معادل  ۴۸.۶درصد

معاون بورس اوراق بهادار تهران:

گزارش تحلیلی شاخصهای بازار کار کشور نشان میدهد،با افزایش ساالنه  ۶۴۸هزار نفر به جمعیت فعال طی پنج سال گذشته و افزایش عرضه نیروی
کار ،نرخ بیکاری جوانان به دو برابر نرخ بیکاری کل رسیده است.

زمانی که
وضعیت بازار
کار با تضعیف
مواجه میشود،
تقاضا برای
نیروی کار
کاهش یافته و
در نتیجه میزان
اشتغالکاهش
ییابد
م 
است .به عبارت دیگر ،سهم زنان و مردان از
فرصتهای شغلی ایجاد شده تقریبا ً برابر است.
بنابراین یکی از ویژگیهای اصلی بازار کار ایران
در سالهای اخیر ،ایجاد فرصتهای شغلی
نسبتا ً باال برای زنان است .در سالهای اخیر نرخ
بیکاری با افزایش نسبی از  ۱۱.۹درصد در سال
 ۱۳۹۶به  ۱۲درصد در سال  ۱۳۹۷رسیده است.
با این وجود روند این نرخ طی پنج سال اخیر در
حال رشد بوده و ابعاد بیکاری در کل کشور را
نشان میدهد .یکی از محورهای نگرانی دولت در
مورد بیکاری ،وجود حجم انبوه بیکاران جوانان
گروه سنی  ۱۵-۲۹ساله است.
بیکاری جوانان کماکان دو برابر نرخ بیکاری کشور
آمارها نشان میدهد همواره نرخ بیکاری این
گروه سنی باالتر از سایر گروههای سنی است .اگر
چه این نرخ در سال  ۹۷نسبت به سال  ۹۶ثابت و
معادل  ۲۵.۱درصد بوده است اما این نرخ کماکان
دو برابر نرخ بیکاری متوسط کشور است.
آمار مرکز آمار ایران نشان میدهد از یک سو

میزان اشتغال ایجاد شده در سال  ۱۳۹۷نسبت به
مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و از سوی دیگر
سهم اشتغال ناقص از  ۱۰.۵درصد در سال ۱۳۹۶
به  ۱۰.۸درصد در سال  ۹۷افزایش یافته است که
این موضوع حاکی از آن است که دو متغیر در سال
اخیر رابطه معکوس با یکدیگر داشتهاند .زمانی که
بازار کار کشور با بهبود وضعیت مواجه میشود،
تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته و در نتیجه
میزان اشتغال افزایش مییابد .از این رو میتوان
گفت کارفرمایان برای حفظ نیروی کار خود تمایل
بیشتری دارند و در نتیجه با کاهش استخدام
پارهوقت ،سهم اشتغال ناقص نیز کاهش مییابد.
اما زمانی که وضعیت بازار کار با تضعیف مواجه
میشود ،تقاضا برای نیروی کار کاهش یافته و در
نتیجه میزان اشتغال کاهش مییابد .در این حالت
کارفرمایان نیز برای استخدام تماموقت نیروی کار
تمایل کمتری دارند؛ بنابراین با افزایش استخدام
پارهوقت ،سهم اشتغال ناقص نیز در بازار کار
افزایش مییابد.

سهم  ۵۳درصدی بخش خدمات از کل اشتغال
کشور

از منظر ساختار ایجاد اشتغال در بخشهای
اقتصادی میتوان گفت که از  ۴۶۴هزار فرصت
شغلی (خالص) ایجاد شده در سال  ۹۷نسبت
به سال  ۹۶معادل  ۲۴۷هزار نفر بهطور خالص
در بخش خدمات جذب شدهاند .به عبارت دیگر،
بخش خدمات با بیش از  ۵۳درصد ،بیشترین سهم
از اشتغال جدید را به خود اختصاص داده است.
در این دوره ،سهم بخشهای کشاورزی و خدمات
به ترتیب معادل  ۲۹.۲و  ۱۷.۸درصد بوده است.
مقایسه سهم اشتغال بخش خدمات حاکی از
افزایش  ۰.۶درصدی بخش خدمات و  ۲۷.۱درصدی
بخش کشاورزی و در مقابل کاهش  ۲۷.۶درصدی
بخش صنعت است .به عبارت دیگر به نظر میرسد
اشتغال بخش صنعت ،در سالهای اخیر به دلیل
اعمال مجدد تحریمها و افزایش نرخ ارز و وابستگی
باالیی که این بخش به واردات کاالهای سرمایهای و
واسطهای دارد ،مورد تهدید قرار گرفته است.

هر ماه یک شرکت به بورس اضافه میشود

معاون بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه شرکت بورس
سعی میکند هر ماه حداقل یک عرضه اولیه داشته باشد ،گفت:
برای پذیرش و عرضه سهام شرکتها در بورس ،شرکتهای
متقاضی باید مدارک خود را بهطور کامل ارائه کرده باشند .اگر
از طرف شرکت متقاضی عزمی برای ارائه مدارک مورد نیاز وجود
نداشته باشد ،قاعدتا ًاز سمت شرکت بورس نمیتوان در پیگیری
پذیرش شرکت تسریع شود.
به گزارش ایسنا ،مجید نوروزی با اشاره به عرضههای اولیه در
بورس تهران ،اظهار کرد :با عرضه سهام سومین شرکت در سال
 ۱۳۹۸در بورس تهران ،صنعتی جدید به صنایع موجود در بورس
اضافه شد.
وی ادامه داد :ظرف یک یا دو ماه آینده سرمایهگذاری کشاورزی

کوثر هم در این صنعت وارد بورس میشود .در حال حاضر
صورتهای مالی این شرکت بررسی و موضوع در جلسه هیئت
پذیرش مطرح شده است.
نوروزی با اشاره به فرآیند پذیرش شرکتها در بورس تهران،
گفت :بخشی از فرآیند پذیرش در بورس وابسته به اقداماتی است
که شرکتهای متقاضی ورود به بورس انجام میدهند .اگر از
نیاز هیئت
طرف شرکت متقاضی عزمی برای ارائه مدارک مورد
ِ
پذیرش به بورس وجود نداشته باشد قاعدتا ً از سمت شرکت
بورس نمیتوان در پیگیری پذیرش شرکت تسریع صورت گیرد.
معاون ناشران و اعضای بورس اوراق بهادار تهران اضافه کرد:
معموال ًسعی میشود با شرکتهایی که اطالعات مورد نیاز خود
را برای هیئت پذیرش تکمیل میکنند تعامل بیشتری ایجاد و در
فرآیند تکمیل اطالعات کمک شود.
نوروزی با تاکید بر اینکه برای پذیرش و عرضه سهام شرکتها،
باید مدارک خود را بهطور کامل ارائه کرده باشند ،افزود :با

جلسات مداوم که در زمانبندیهای مشخصی میگذاریم،
پیگیری میشود تا بتوانیم شاهد عرضه حداقل ماهی یک شرکت
در سال  ۱۳۹۸باشیم .اگر شرکتهای بیشتری هم اعالم آمادگی
کنند این ظرفیت از طرف شرکت بورس به لحاظ توان کارشناسی و
تخصیص زمان برای پرونده شرکتها به مقدار کافی وجود دارد.
وی در پاسخ به اینکه آیا معافیت مالیاتی بیشتر میتواند
انگیزهای برای شرکتهای خارج از بازار سرمایه ایجاد کند
که بورسی شوند؟ گفت :با تعریف ساختارهایی که منجر به

شفافسازی بیشتر شود و امکان فرار مالیاتی کمتر شود ،تفاوت
معنیداری که در مالیات شرکتهای بورسی و غیربورسی ایجاد
میشود ،میتوان انگیزه ایجاد کرد .مخصوصا ً برای شرکتهایی
که مبلغ قابل توجهی مالیات پرداخت میکنند ،دو تا سه درصد
معافیت مالیاتی هم رقم قابل توجهی خواهد بود.
نوروزی ادامه داد :ولی واقعیتی که در بحث ورود شرکتها
به بورس وجود دارد این است که بورس جایی برای ایجاد
نقدشوندگی دارایی مالی (سهام) شرکتهاست؛ لذا نمیشود این
مفهوم را تا این حد پایین آورد که صرفا ً معافیت مالیاتی بخواهد
انگیزه شرکتها برای ورود به بورس شود .البته معافیت مالیاتی
هم یکی از انگیزههای شرکتها است.
معاون بورس تهران ادامه داد :انگیزه اصلی سهامدار ایجاد
نقدشوندگی و شفافیت و به موقع بودن ارائه اطالعات است،
چون سازوکاری در بورس تهران و مجموعه بازار سرمایه وجود
دارد که شفافسازی را برای سهامدار عمده تسهیل میکند و
سهامداران میتوانند صرفا ً با مراجعه به سامانه کدال اطالعات
مورد نیاز را به روز دریافت کند تا دغدغه اطالعاتی وجود نداشته
باشد.
وی در مورد ویژگی نقدشوندگی در بورس نیز گفت:
نقدشوندگی یکی از مزایای مهم برای شرکتهای متقاضی پذیرش
در بورس و سهامداران آنهاست و سهامدار عمده میتواند از این
ویژگی ،برای تأمین مالی بابت توسعه فعالیتهای شرکت یا سایر
کسب و کارهای مکمل استفاده کند.

معاون سابق بیمهای دفتر بانک و بیمه وزارت
امور اقتصادی و دارایی عضو هیئت مدیره بیمه
بانک ملت شد.
به گزارش سرویس بانک و بیمه خبرداغ به
نقل از یک منبع آگاه در گروه مالی بانک ملت؛
محمد جعفریان باباکندی از جمله مدیران
متخصص ،شناخته شده و باسابقه بانکی با
بیش از دو دهه سابقه فعالیت در صنعت بیمه،
با تصمیم گروه مالی بانک ملت بعنوان عضو
هیئت مدیره بیمه ما که شرکت بیمهای بانک
ملت است منصوب شد .جعفریان پیش از این
معاون برنامهریزی بیمه ما بود .از جمله سوابق
پیشین وی میتوان به معاونت دفتر بانک
و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی،مشاور
مدیرعامل بیمه ایران ،عضو کمیسیون تخصصی
شورایعالی بیمه و اشاره کرد.

تقدیر استاندار گیالن از بانک ملی
تویکمین جشنواره
ایران در بیس 
خیّرین مدرس هساز
تویکمین جشنواره خیّرین مدرسهساز
بیس 
استان گیالن با تقدیر از فعالیتهای بانک ملی
ایران در زمینه مدرسهسازی همراه بود.
به گزارش روابطعمومی بانک ملی ایران ،در
این مراسم رئیس اداره امور شعب استان
گیالن ،تقدیرنامه و لوح خیّر مدرسهساز را از
دست استاندار دریافت کرد .بانک ملی ایران در
راستای عملبه مسئولیتهایاجتماعی خود طی
سال گذشته با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال
در ساخت دو باب مدرسه در روستاهای جفرود
باال از توابع بخش خمام و التک رحیمآباد
رودسر استان گیالن مشارکت داشته است.
بهزودی نیز مراسم کلنگزنی و عملیات اجرایی
ساخت دو باب مدرسه ابتدایی در شهرهای اسالم
و پونل رضوانشهر با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد
ریال آغاز خواهد شد.

طی سال  97صورت گرفت:

بانک توسعه تعاون استان خراسان
جنوبی هزار و چهارصد میلیارد
ریال تسهیالت پرداخت کرد
مدیرعامل بانک توسعه تعاون از پرداخت 1900
میلیارد ریال تسهیالت از ابتدای دولت یازدهم و
دوازدهم و پرداخت  1400میلیارد ریال در سال 97
در استان خراسان جنوبی خبر داد و عملکرد این
استان را مثبت ارزیابی کرد.
حجتالله مهدیان رئیس هیئتمدیره و
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در نشست با
روسای شعب استان خراسان جنوبی با اشاره
به راهبردهای سالیانه بانک بهعنوان برنامه راه
شعب ،از همکاران خواست تنها به این برنامهها
اکتفا نکنند و اهداف خود را فراتر از آن ببینند تا
شرایط مساعدتر و بهتری را تجربه کنند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون توجه به افزایش
رشد منابع در استان را مهم و الزم عنوان کرد و
از شعب خواست تا درزمینهٔ پرداخت تسهیالت
صندوق توسعه ملی که فرصت مغتنمی برای
بانک است تالش شایانی به عمل آوردند.
مهدیان رعایت اخالق حرفهای و افزایش سطح
علمی و دانش همکاران را از نکات مهم محیط
کاری بیان کرد و حل مشکالت مردم و ارائه راهکار
برای آنها را از الزامات اخالق حرفهای دانست.
وی همچنین از پرسنل خواست شرکت در
جلسات استانی و شورای هماهنگی دستگاههای
زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را
بیشازپیش جدی گرفته و حضور مستمر و فعال
در این جلسات داشته باشند.
مهدیان در پایان نشست با روسای شعب
تابعه خراسان جنوبی تعامل و همکاری بیشتر
با اتحادیهها و تعاونیهای استانی را مهم عنوان
کرد و خواستار برگزاری جلسات معرفی مجموعه
خدمات ویژه بانک به آنها شد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران:

قراردادهای صادراتی بیمه میشوند
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت :یکی
از مهمترین محصوالت این صندوق ،بیمه کردن قراردادهای صادراتی است.
بیمه نامههای صندوق میتواند عمال ًبرای اطمینانبخشی از برگشت پول به
فروشنده و صادرکننده ایرانی جایگزین ال سی باشد.
افروز بهرامی ،گفت :کسانی که به قصد سرمایهگذاری صادراتی به کشور
میآیند عالوه بر بیمه قراردادهای صادراتی آنها ،بیمهنامههایی با فاینانس
نیز داریم .صندوق ضمانت صادرات میتواند تأمین مالی یا خرید دین اسناد
صادراتی انجام دهد ،یعنی اگر صادرکننده بخواهد مدتدار محصوالت و
کاالهای خود را به کشورهای خارجی بفروشد و نگران این باشد که در سررسید
پولشان بازنگردد ،صندوق با بیمهنامهها این موضوع را تضمین میکند .اگر
صنایع صادراتمحور نگران نقدینگی خود باشند به آنان پیشنهاد میدهیم که
فروش اعتباری انجام دهند تا بازار بینالمللی را در دست داشته باشند .برای
این موضوع در کنار نظام بانکی خرید دین اسناد صادراتی را داریم و تضامین
آن را نیز برعهده داریم و در عین حال در بخش نقدینگی نیز به آنها کمک
میکنیم .یعنی صندوق ضمانت صادرات تأمین منابع مالی را در کنار نظام
بانکی برعهده دارد و از طرفی در مورد ضمانتنامه بانکی نرخ بهره ما بر اساس
مصوبه شورای پول و اعتبار پایینتر از نرخ نظام بانکی است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در رابطه با تضامین موجود برای
حضور سرمایهگذاران در کشور یادآور شد :ظرفیتهای زیادی از جمله بازار
قابل توجه نیرو و انرژی ارزان در کشور ما وجود دارد ۱۵ .کشور همسایه
ما سالیانه هزار میلیارد دالر واردات دارند و ایران فقط  ۲.۵درصد از سهم
واردات آنها را پوشش میدهد .بسیاری از سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری
نگران ریسکهای سیاسی هستند ،اگر چه منطقه به دلیل حضور نیروهای
بیگانه ناامن است ولی کشور ما از جمله کشورهای امن در منطقه است.
صندوق ضمانت صادرات تأمین منابع مالی را در کنار نظام بانکی برعهده
دارد .همچنین اگر صنایع صادراتمحور نگران نقدینگی خود باشند به آنان
پیشنهاد میدهیم که فروش اعتباری انجام دهند تا بازار بینالمللی را در دست
داشته باشند سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی
وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مجوزی که صادر میکند ریسکهای
سیاسی سرمایهگذاران خارجی را ضمانت کرده و پوشش میدهد و هر زمان
سرمایهگذار خارجی احساس کند که میخواهد سرمایه خود را از کشور خارج
کند ،دولت این تضمین را به وی خواهد داد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران درباره نقش و سازوکار این
صندوق در رونق تولید و بخش صادرات گفت :در همه جای دنیا مهمترین

نگرانی صادرکنندگان ریسکهای سیاسی و تجاری است که اگر در روند
صادرات اتفاقی بیفتد ،میتواند بازپرداخت وجوه حاصل از صادرات خدمات
یا کاالهای صادرکنندگان را با خطر مواجه کند .یکی از مهمترین محصوالت
صندوق ضمانت صادرات بیمه کردن قراردادهای صادراتی است .بیمهنامههای
صندوق میتواند عمال ً برای اطمینانبخشی از برگشت پول به فروشنده و
صادرکننده ایرانی جایگزین ال سی باشد .صندوق ضمانت صادرات ایران بر
اساس بانکهای اطالعاتی که در اختیار دارد قرارداد بین فروشنده و خریدار
را در فرآیند مدیریت ریسک و اعتبارسنجی انجام میدهد و به دلیل نقش و
جایگاه حمایتی خود کارمزدهای ناچیزی دریافت میکند.
بهرامی در رابطه با توانایی این صندوق برای حمایت بیشتر از صادرات
گفت :متأسفانه سرمایه صندوق دودهم درصد کل صادرات غیرنفتی کشور
است البته اینکه ما میتوانیم نفت را هم حمایت کنیم .در حال حاضر سرمایه
ثبتی صندوق ضمانت صادرات ایران هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان است که قطعا ً
باید افزایش سرمایه داشته باشد ،همتایان ما در منطقه از جمله عربستان
دارای سرمایه  ۴میلیارد یورویی و اگزیم بانک ترکیه دو میلیارد دالر و ساچه
ایتالیا  ۱۲میلیارد یورویی هستند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اعتقاد به اینکه واقعی شدن نرخ ارز

به جهش صادراتی کمک میکند تا جلوی واردات خیلی از کاالهای غیرضروری
گرفته شود ،گفت :همواره تولیدکنندگان مدعی بودند که اگر جلو قاچاق کاال
و واردات گرفته و نرخ ارزبه قیمت واقعی خود نزدیک شود ،قلههای بینالمللی
را در صادرات فتح خواهیم کرد .اکنون این اتفاق افتاده است و به اعتقاد من
باید از فرصت موجود برای صادرات استفاده کنیم.

