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اخبار
انتقال شعبه بندرلنگه
بانک اقتصاد نوین به محل جدید

با هدف بهینهسازی شبکه شعب بانک
اقتصاد نوین ،شعبه بندرلنگه این بانک به محل
جدید منتقل شد.
به گزارش روابطعمومی بانک اقتصاد
نوین ،از این پس مشتریان شعبه بندرلنگه
میتوانند برای دریافت خدمات این بانک
به محل جدید و مجهز این شعبه در بلوار
امامخمینی ،واقع در مجتمع ملکه آسمانها
مراجعه کنند .همچنین تمامی سوابق،
مستندات و پروندههای مشتریان مربوطه
به محل جدید این شعبه منتقل شده است.
شایان ذکر است ،با توجه به یکپارچگی
خدمات بانک اقتصاد نوین در شعب سراسر
کشور ،جز برخی خدمات خاص ،محدودیتی
در دریافت خدمات بانکی و انتخاب شعبه
برای مشتریان وجود ندارد و مشتریان
میتوانند با مراجعه به نزدیکترین شعبه
خود ،خدمات موردنظر را دریافت کنند.
مشتریان ارجمند میتوانند برای کسب
اطالعات بیشتر با کارشناسان مرکز  24ساعته
ارتباط با مشتریان بانک اقتصاد نوین به شماره
 021-48031000تماس حاصل کنند.

تاکید مدیرعامل بانک ملی ایران
بر لزوم نهادینهشدن موضوع
سودآوری در همه واحدها

مدیرعامل بانک ملی ایران بر لزوم
نهادینهشدن موضوع سودآوری در همه
واحدهای این بانک تاکید کرد.
به گزارش روابطعمومی بانک ملی ایران،
نزاده به همراه ناصر
محمدرضا حسی 
شاهباز ،مسعود خاتونی و عباس شفیعی
یزاده
اعضای هیئت مدیره و سعدالله عیس 
مدیر امور حوزه مدیریت و روابطعمومی که
پس از برگزاری مجمع سالیانه در ادارهکل
حسابداری و بودجه بانک حضور یافته بود،
ضمن تقدیر از تالش کارکنان این ادارهکل در
تهیه صورتهای مالی ،برگزاری موفقیتآمیز
مجمع امسال را مرهون تالشهای همه
کارکنان بانک بهویژه کارکنان ادارهکل
حسابداری و بودجه دانست.
وی با تاکید بر این که حرکت به سمت
سودآوری باید رویه جاری همه واحدها باشد،
ادامه داد :کنترل منابع و مصارف به صورت
روزانه ،باید توسط همه واحدها انجام شود تا
در نهایت در عملکرد کل بانک اثر خود را نشان
بدهد.
مدیرکل حسابداری و بودجه بانک ملی ایران
نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارش از عملکرد
این ادارهکل ،تاکید کرد :با اقدامات انجامشده،
تحوالت جدی در سیستم اطالعات مالی بانک
ملی ایران رخ خواهد داد.
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین با حضور
ش های مختلف ادارهکل حسابداری و
در بخ 
بودجه ،با کارکنان آن دیدار و از خدمات آنها
تقدیر کرد.

اخبار

حباب سکه به صفر رسیده است

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه:

طال همچنان رفیق سرمایههای خرد
به گزارش اقتصاد ،۲۴آیا همچنان طال رفیق
سرمایههای خرد است؟ اقتصاد ایران سالهاست با
افزایش حجم نقدینگی روبهرو است و البته همواره
نقد کارشناسان به سیاستگذاری دولتها عدم
مدیریت نقدینگی به سمت تولید بوده است .با
این همه شرایط اقتصادی همواره ایجاب میکرده
است که بخشی از سرمایههای خرد مردم به سمت
بازارهایی مانند طال و سکه حرکت کند .هرچند
بسیاری از نوسانات در بازارهایی مانند طال نه به
خاطر ورود سرمایههای خرد که ماحصل اخاللگران
بازار و ایجاد هیجانهای کاذب از سوی برخی
سوداگران در بازار بوده است .عبدالله محمدولی،
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طال و
جواهر معتقد است اخالل در بازار اثر کوتاهمدت
دارد و طال و حتی خرید مصنوعات طال در شرایط
فعلی بهترین رفیق برای سرمایههای خانگی است.
اخاللگران بازار طال به پایان خط رسیدهاند؟
سالطین سکه اعدام شدند و البته بازار رنگ
آرامش به خود گرفت .هرچند برخی معتقدند
باال رفتن قیمتها در بازار تنها به متغیری مانند
اخاللگری در بازار سکه و طال بستگی نداشت.
با این حال عبدالله محمدولی رئیس انجمن
صنفی کارفرمایان صنعت طال و جواهر گفت :آنچه
که امروز در سیاستگذاری شاهد آن هستیم این
است که عقبه تصمیمگیری تا حد زیادی جلوی
اخاللگری در بازار طال را گرفته است.
وی در ادامه افزود :مافیای پولی در بازار طال و
سکه نمیتواند اثری بر باال بردن قیمت پایه بگذارد
لذا تنها با افزایش تقاضا چند روزی در بازار اخالل
ایجاد میکند .با این همه باید برای سرمایههای
خرد مردم فکری کرد.
محمدولی با بیان اینکه اگر سرمایهها به سمت
تولید نروند میتواند هر بازاری را دچار آشفتگی
کند ،اظهار کرد :دولت باید برای مدیریت
سرمایههای خرد مردم اقدامات اساسی انجام دهد.
از طرفی داللهایی که مانند قارچ رشد کردهاند یکی
از عوامل اثرگذار در هدایت بازار به سمت عدم
ثبات هستند.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طال و
جواهر تصریح کرد :خیلیها پیشبینی میکردند
که فنر قیمت در تیرماه رها میشود ولی این اتفاق
رخ نداد .خیلیها از ما میپرسیدند که طال بخریم
یا نخریم؟ در ابتدای سال نگاه دیگری داشتیم اما
در شرایط کنونی معتقدم باید صبر کرد.
حباب سکه به صفر رسیده است
محمدولی یادآور شد :در بازار طال و ارز و سایر
بازارها باید مدیریت درستی شود .امروز رکود در
بازار مسکن به وجود آمده و در نتیحه مردم به
سمت بازارهای دیگری حرکت میکنند که سود

بازار سکه ،طال ،ارز و مسکن این روزها در آرامش کامل به سر میبرند .نوسان در این بازارها طی ماههای گذشته عدهای را به سود رساند و البتهبرای
بخشی از سرمایههای خرد با ضرر توام بود .با این همه سوال بسیاری از مردم این است که در شرایط فعلی کجا میتوان سرمایهگذاری مناسب داشت.
بازار طال مقصد مناسبی برای سرمایهگذاری است؟

در بازار طال و
سایر بازارها
بایدمدیریت
درستی شود.
امروز رکود در
بازار مسکن به
وجود آمده و
مردم به سمت
بازارهایی
حرکتمیکنند
که سود
بیشتری دارد
بیشتری دارد .در این میان افرادی هم هستند که
منافع و سرمایه سنگینی دارند و میخواهند این
بازارها را بهم بریزند تا به منافع خود دست پیدا
جلو این
کنند .اما میتوان با یک مدیریت خوب
ِ
افراد را گرفت به خصوص در بحث بازار طال ،بازار
ارز و بازار موبایل و خودرو که بسیار مهم هستند.
وی با بیان اینکه امروز حباب سکه تقریبا به صفر
رسیده است و این ثبات برای بازار اتفاق مثبتی
است ،اظهار کرد :قیمت طال روزانه بر پایه اونس
جهانی قیمتگذاری میشود و قیمتهای بازار
خالی از حباب کاذب است.
60درصد کارگاههای تولیدی طال تعطیل شدند
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طال و
جواهر گفت :در تولید طال متاسفانه بخش زیادی
از اشتغال تحت تاثیر کاهش تقاضا قرار گرفت.
خرید مصنوعات طال به صفر رسید و طی چند
سال گذشته حدود  ۶۰درصد از کارگاههای تولیدی
تعطیل شدند ،در حالی که بازاری با جمعیت
 ۵۰۰میلیون نفر در همسایگی ایران قرار دارد که
میتواند به رونق اشتغال در صنعت طال کمک
کند ،اما متاسفانه امروز برخالف گذشته تمام این
بازارها را از دست دادهایم و صادرات ما نزدیک به

صفر است .محمدولی در بخشی دیگر از سخنانش
تصریح کرد :چند سال پیش به عنوان مسئول
انجمن صنفی ،پیشنهادی در خصوص عیار طال
برای هدفمندی در بازار دادیم و تنوع در عیار طال
را مطرح کردیم .این پیشنهاد مبتنی بر این بود که
اگر فردی مصنوع  ۷۵۰را با گرمی  ۴۰۰هزار تومان
نمیتواند تهیه کند حداقل بتواند طالی را گرمی ۲۰۰
هزار تومان یا  ۸۰هزار تومان و  ۵۰هزار تومان تهیه
کند ،اما در آن زمان مقاومتی در این بخش صورت
گرفت هرچند سازمان استاندارد نیز این موضوع را
تایید کرد ،اما در عمل این اتفاق رخ نداد.
وی در ادامه افزود :نتیجه آن مخالفت این
بود که امروز واردات بدلیجات به کشور بسیار
زیاد شد؛ این در حالی است که اگر ما عیار ۱۴
را اعالم میکردیم امروز قیمت این عیار هر گرم
حدود  ۲۰۰هزار تومان میشد و مردم نیز به راحتی
میتوانستند آن را تهیه کنند ،اما هنوز بستر این
موضوع آماده نشده و این در حالی است که امروز
با گرمی  ۴۲۰هزار تومان مردم دیگر توان خرید طال
ندارند و خرید این کاال به مرور از سبد خانوار خارج
میشود.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طال و

جواهر با بیان اینکه در بازار امروز تقاضای فروش
از خرید بیشتر است ،اظهار کرد :بنده همچنان
معتقدم خرید طال بهترین سرمایهگذاری است
چرا که حدود  ۹۰درصد قیمت طالی کار شده را
میپردازید و تنها  ۱۰درصد اجرت پرداخت میکنید.
باید گفت که هیچ کاالی دیگری را نمیتوان یافت
که شما  ۹۰درصد برای مواد اولیهای بپردازید که هر
لحظه میتوان آن را تبدیل به پول کرد.
وی افزود :از طرفی بهای اونس از ابتدای سال
تغییرات زیادی داشته است .ابتدای سال جاری
قیمت اونس طال  ۱۲۷۰دالر بود اما امروز به ۱۵۰۷
دالر رسید که تا  ۱۵۶۰دالر نیز باال رفت.
محمدولی یادآور شد :با تجربه  ۵۰سالهای که در
بازار طال کسب کردم معتقدم طال در شرایط کنونی
بهترین رفیق برای سرمایههای مردم است .چرا که
طال هم جنبه مصرفی برای خانمها دارد و هم به
عنوان یک کاالی سرمایهای حتی برای نسلهای
بعدی هم به عنوان یک عتیقه محسوب میشود و
هیچگاه ارزشش کم نمیشود .طال خیلی به ندرت
دچار افت قیمت میشود و تا  ۹۰درصد رشد قیمت
دارد و ارزش افزوده نیز به همراه دارد اما متاسفانه
تفکرات داللی امروز ما را به اینجا رسانده است.

تجدیدنظر در همکاری با خودروسازانی که از ایران رفتند

وزیر صنعت ،معدن و تجارت از تجدیدنظر در همکاری با
شرکتهای بینالمللی که در دوره تحریمها به قراردادهایشان
پایبند نبوده و کشورمان را ترک کردند ،از جمله دو خودروساز
بزرگ فرانسوی یعنی پژو و رنو خبر داد.
به گزارش ایرنا ،رضا رحمانی در خاتمه جلسه هیئت دولت
افزود :اکنون کار اصلیمان این است که بیشتر به تولید داخل
تکیه کنیم و به همین منظور نهضت ساخت داخل راهاندازی

کردیم و تا سال  ۱۴۰۰برنامه داریم.
وی درخصوص پرداخت مطالبات قطعهسازان از سوی
خودروسازان ،خاطرنشان کرد:این موضوع به نقدینگی واحدهای
تولیدکننده برمیگردد که باید از کانالهای مختلف تامین شود.
اکنون خودروسازان فروش اموال مازاد و غیرمولد خود را جدی
گرفتهاند و با تکمیل خودروهای ناقص و تحویل آنها به مردم،
نقدینگی وارد چرخه خودروساز خواهد شد .امسال امکانی برای
تامین نقدینگی از نظام پولی و بانکی برای صنایع فراهم نشد و
به محض تامین ،اولویت با پرداخت مطالبات قطعهسازان خواهد
بود.
این مقام مسئول یادآور شد:تا حدود سه ماه پیش ،افزون بر
 ۱۶۰هزار دستگاه خودروی ناقص در کف کارخانجات خودروسازی
دپو شده بود که اکنون تعدادشان کاهش یافته است؛ این به
معنای تامین قطعات و تکمیل خودروهاست.
وی در پاسخ به اعتراض برخی از اینکه این خودروها چندین ماه
زیر آفتاب ،باران و غیره بوده و خاک خوردهاند ،گفت :اینطور
نیست که الزاما این خودروها  ۶ماه زیر آفتاب باقی مانده باشند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت درخصوص همکاری خودروسازان
با روسها ،بیان کرد :این موضوع در حد مذاکره افراد و

یارانه نقدی دهکهای پردرآمد به خط پایان رسید
دیشب دولت باالخره در تصمیمی دیرهنگام اما درست ،یارانه نقدی دهکهای باالی درآمدی را قطع کرد ولی هنوز آمار دقیقی
از تعداد کسانی که یارانهشان قطع شده ،ارائه نشده است.
به گزارش مهر ،دیشب دولت باالخره در تصمیمی دیرهنگام اما درست ،یارانه نقدی دهکهای باالی درآمدی را قطع
کرد ولی هنوز آمار دقیقی از تعداد کسانی که یارانهشان قطع شده ،ارائه نشده است.
یک مقام مسئول با تایید حذف دهکهای باالی درآمدی از شمول دریافت یارانه نقدی در جریان واریز دیشب
یارانههای نقدی گفت :لیست افراد واقع در دهکهای پردرآمد توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به سازمان
هدفمندی یارانهها تحویل داده شد.
وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود ،ادامه داد :سازمان هدفمندی یارانهها نیز در واریز دیشب یارانه نقدی،
لیست ارسالی از سوی وزارت تعاون را از شمول دریافت یارانه حذف کرد.
نزدیک به  ۹سال از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها میگذرد و بر خالف اهداف پیشبینی شده ،به دلیل اجرای
اشتباه ،این قانون نتوانست در بهبود فاصله طبقاتی ،رقابتی شدن اقتصاد ،بهبود بخش تولید و صنعت و ساماندهی یارانه پنهان کاری از پیش ببرد.
یکی از اصلیترین انتقادها به نحوه اجرای قانون مربوط به وضعیت واریز یارانه نقدی است؛ سیاستی که قرار بود  ۵سال ادامه داشته باشد اما با این حال
هر سال بدتر از سال قبل اجرا شد تا جایی که مورد نقد حتی خود مسئوالن کشوری نیز قرار گرفت .در این بین ،در خالل تصویب بودجه سال  ،۹۸مقرر
شد که دولت این بار و برخالف سالهای قبل که صرفا از روی کاغذ اقدام به اجرای قانون میکرد ،غربالگری را به صورت دقیقتر و باثباتتر در دستور کار
قرار دهد.
از اوایل تابستان نیز با مصوبه دولت ،قرار شد با تشکیل کمیتهای چهارجانبه بین سازمان برنامه و بودجه کشور ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
دستورالعمل حذف یارانه بگیران تهیه و از ابتدای پاییز اجرا شود؛ در همین راستا نیز شریعتمداری وزیر تعاون در اوایل شهریورماه با اعالم اینکه قرار است
یارانه افراد «پرمصرف» حذف شود ،زمان اجرای این سیاست را مهرماه عنوان کرد.

شرکتهای خودروسازی بوده و در سطح مذاکره دولت با دولت
نبوده است .هر خودروساز بینالمللی که بتواند منافع کشورمان را
تامین کرده و محصوالتش از فناوری ،قیمت تمامشده و کیفیت
مناسبی برخوردار باشد ،از همکاری با آن استقبال خواهیم کرد.
در گذشته ،همکاری با خودروسازان اروپای غربی ،کرهای و ژاپنی
مدنظر بود ،روسها نیز در برخی خودروها پیشرفتهای خوبی
داشتهاند ،بنابراین همکاری با روسها را رد یا تایید نمیکنیم و
همه چیز وابسته به مذاکرات است.
وی درخصوص اجرای استانداردهای  ۸۵گانه خودرویی نیز
گفت :اجرای برخی از این استانداردها وابسته به تامین اقالمی
است که به دلیل تحریمها یا مشکالت ارزی ،به سختی یافت
میشوند .هرچند قانون و تکالیف همچنان پابرجاست ،اما به
دالیل یاد شده خواستار تمدید مهلت اجرای آنها شدهایم .در
برخی دیگر از اقالم و تجهیزات ،امکان ساخت داخل وجود دارد
که در دستور کار قرار گرفته است.
رحمانی به تعیین تکلیف کاالهای باقیمانده در گمرک در
هفتههای گذشته اشاره کرد و افزود:دپو شدن کاال در گمرک یک
امر رایج است که در مقطعی به دلیل تامین ارز ،افزایش یافته
بود ،اما اکنون وضعیت بهبود یافته است.

ضرورت بهبود ساختار صادراتی
با تقویت بانک توسعه صادرات
در جلسه ستاد اقتصادی خارجی
مطرح شد
معاون اقتصادی وزارت امور خارجه با تشریح
مباحث جلسه ستاد اقتصادی خارجی گفت:
یکی از مباحث این نشست ضرورت بهبود
ساختار صادراتی در اقتصاد کشور بود که از
جمله آن میتوان به تقویت صندوق ضمانت
صادرات و بانک توسعه صادرات اشاره کرد.
به گزارش روابطعمومی بانک توسعه
توگو با
صادرات ،غالمرضا انصاری در گف 
باشگاه خبرنگاران جوان ادامه داد :به واسطه
این دو بازو یعنی بانک توسعه صادرات و
صندوق ضمانت صادرات بحث تجارت و
فروش محصوالت ما در خارج کشور مطمئنتر
از گذشته میشود.
وی با اشاره به جلسه ستاد اقتصادی خارجی
که در محل وزارت امور خارجه کشورمان برگزار
شد گفت :یکی از بحثهای مهم دولت،
صادرات به کشورهای همسایه و منطقه است
که همواره در این وزارتخانه پیگیری میشود.
معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در
ادامه افزود :جمهوری اسالمی ایران با
کشورهای عضو سازمان اکو همکاری خوبی
دارد ،زیرا از قدیمیترین سازمان همکاریهای
اقتصادی منطقهای به حساب میآید و ایران
پس از پیروزی انقالب اسالمی در جهت
احیاء آن تالشهای فراوانی انجام داد و
پس از فروپاشی شوروی کشورهای منطقه
آسیا میانه نیز به این سازمان پیوستند.
او در ادامه به مشترکات کشورهای عضو
اکو اشاره و اظهار کرد :قرابتهای فرهنگی,
اجتماعی و اقتصادی بین کشورهای عضو
این سازمان وجود دارد و امیدواریم که با
توسعه روابط بتوانیم شرایط بهتری را برای
این همکاریها رقم بزنیم .انصاری ادامه داد:
بحث موافقتنامه تجاری بین اعضاء اکو انجام
شده و همچنان در حال بررسی است که متن
آن به تایید مقامات ایران رسیده و امیدواریم
مالحظاتی که مورد نظر ما بوده رفع شود تا
این موافقتنامه بین اعضا عملیاتی شود ،زیرا
در شرایط تحریم تحقق این امر کمک خوبی
به صادرات و تبادالت اقتصادی با کشورهای
منطقه خواهد بود .انصاری در پایان اظهار
کرد :دو بحث اینستکس و همکاری ایران با اکو
هیچگونه ارتباطی به یکدیگر ندارد و هر کدام به
صورت جدا بررسی میشوند.

دبیر کانون بانکها و موسسات خصوصی
و اعتباری کشور تصریح کر د

نقش مهم بانک شهر در بهینهسازی
امکانات شهری

دبیر کانون بانکها و موسسات خصوصی و
اعتباری کشور با اشاره به نقش بانک شهر در
بهینهسازی امکانات شهری ،این بانک را مورد
اعتماد مردم دانست.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابطعمومی
بانک شهر ،محمدرضا جمشیدی با اشاره
به عضویت این بانک در کانون بانکها و
موسسات خصوصی و اعتباری کشور اظهار
کرد :این بانک به عنوان بانک مورد اطمینان
مردم معرفی شده است و نقش مهمی در
بهینهسازی امکانات و موضوعات شهری دارد.
وی با اشاره به نقش نیروی انسانی در معرفی
برند سازمانی خاطرنشان کرد :نیروی انسانی
بانک شهر در حمایت از برند و معرفی جایگاه
بانک به مردم و مشتریان ،نقش بسیار حائز
اهمیتی داشته است .جمشیدی با تاکید بر
توانمندی کارکنان بانک شهر در جلب رضایت
و اعتماد شهروندان گفت :نیروی انسانی این
بانک دارای خصوصیات ارزشمندی هستند و
میتوان گفت که عملکرد کارکنان این بانک
وجه تمایز آن از سایر بانکهاست.

برای رئیس اینستکس ،اظهارات بخش خصوصی مهم بود
مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان اظهار کرد :به هر حال این دولت سه کشور هستند که قصد راهاندازی یک
شبه شرکت تجاری را دارند .به همین دلیل موارد زیادی با حساسیت باال باید در نظر گرفته شود و از این رو اینستکس
به زمان احتیاج دارد .مطمئنا با ارتباط بیشتر رئیس جدید اینستکس با ایران این زمان قطعا کوتاهتر هم خواهد شد.
به گزارش ایلنا ،میشائل بوک ،رئیس سازوکار ویژه مالی اروپا با ایران ابتدای این هفته وارد تهران شد و در اولین
مالقاتش با مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان گفتوگو کرد.
داگمار فن بناشتاین ،مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان درباره مالقاتش با رئیس جدید
اینستکس گفت :مالقات خوب و سازندهای بود .حضور آقای بوک در ایران حرکت جدی اروپا برای راهاندازی
اینستکس را نشان میدهد .در این جلسه ما درباره نیازها و مشکالت شرکتهای عضو اتاق ایران و آلمان
صحبت کردیم.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش ادامه داد :برای آقای بوک شنیدن صدای بخش خصوصی در ایران بسیار مهم
بود .به هر حال آقای بوک به تازگی به ریاست این سازوکار منصوب شده است و نیاز به اطالعات بیشتری دارد که با ارتباط
بیشتر با ایران این اطالعات را به دست میآورد.
مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان نیز در ادامه تاکید کرد :بوک نسبت به آینده خوشبین بود و حضورش در اتاق ایران و آلمان مثبت خواهد
بود.
فن بناشتاین درباره وضعیت اینستکس هم گفت :به هر حال این دولت سه کشور(آلمان ،بریتانیا و فرانسه) هستند که قصد راهاندازی یک شبه شرکت
تجاری را دارند .به همین دلیل موارد زیادی با حساسیت باال باید در نظر گرفته شود و از این رو اینستکس به زمان احتیاج دارد .مطمئنا با ارتباط بیشتر رئیس
جدید اینستکس با ایران این زمان قطعا کوتاهتر هم خواهد شد.
گفتنی است که ،بیش از  2400شرکت خصوصی عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان هستند و همچنین تجارت ایران و آلمان در دو ماه ژوئن و
ژوئیه روند افزایشی به خود گرفته است.

