توليدوجتارت

تورم در ونزوئال به  ۲۴۸.۶درصد رسید
ن زده ،در  ۷ماه اول امسال سرعت بیشتری گرفت و به ۲۴۸/۶درصد رسید .به گزارش
حزب کنگره ونزوئال به رهبری مخالفان دولت در نبود دادههای رسمی اعالم کرد که تورم در ونزوئالی بحرا 
ن زده ،در  ۷ماه اول امسال سرعت بیشتری گرفت و به ۲۴۸/۶درصد رسید .مشکالت
مهر ،حزب کنگره به رهبری مخالفان دولت در نبود دادههای رسمی اعالم کرد که تورم در ونزوئالی بحرا 
اقتصادی در ونزوئال که کمبود شدید غذا را در پی داشته ،باعث بهوجود آمدن ناآرامیهایی شده که منجر به مرگ  ۱۲۰نفر در  ۴ماه گذشته شده است .نماینده مجلس مخالف دولت ،آنجل آلوارادو
میگوید :عوامل گوناگونی در افزایش قیمت ۷ماهه دخیل بوده است ،که شامل فقدان وجود دالر در این کشور ،تضعیف شدید واحد پولی بولیوار ،و آشفتگیهای سیاسی میباشد .تورم ماهیانه هم
سرعت گرفته و از ۲۱/۴درصد در ماه جون ،به  ۲۶درصد در ماه جوالی رسیده است.بیش از یک سال است که دولت رییس جمهور مادورو هیچ داده رسمیای در این زمینه منتشر نکرده است.

رشد اقتصادی بدون نفت  6/4اعالم شد

گروه اقتصادی :اقتصاد ایران روزهای پر نوسانی را طی
دهه های اخیر سپری کرده است .در حالی که قیمت نفت
به باالترین حد خود در تاریخ رسید(دولت های نهم و
دهم) اما فلش های نمودارها از رشد اقتصادی چشمگیری
خبر نمی داد .حتی در سال های آخر دولت دهم این
شاخص به سمت منفی حرکت کرد .دولت یازدهم توانست
با به نتیجه رساندن توافق هسته ای و البته سیاستهایی
جهت رشد اقتصادی در بخش صنعت و کشاورزی این
شاخص را به سمت مثبت حرکت دهد .اعالم رشد 8
درصدی اما با اما و اگرهای بسیاری همراه شد .منتقدان
و مخالفان دولت اما این آمار را زیر سوال می بردند و رشد
اقتصادی را وابسته به درآمدهای نفتی عنوان می کردند.
از طرف دیگر بی اثر بودن رشد اقتصادی در معیشت مردم
را از دالیل دیگر بی ارزش دانستن رشد اقتصادی عنوان
می کردند .با این حال روز گذشته مرکز آمار ایران رشد
اقتصادی سال  95بر پایه سال  90را بدون احتساب نفت
 6/4درصد اعالم شد .جزئیات این آمار نشان می دهد که
رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ، 2گروه صنعت (شامل:
معدن ،صنعت ،انرژی وساختمان)  18.1و فعالیتهای گروه
خدمات  5.8درصد رشد داشته است .تنها بخشی که رشد
آن منفی است بخش ساختمان است که همچنان منفی
 11.3درصد است .با این حال اما آمارها نشان می دهد
ادعای رشد نفتی در اقتصاد چندان پایه واساسی نداشته
است .از طرف دیگر کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی
زمانی بر معیشت مردم به طور مستقیم اثرگذار خواهد
بود که بتواند به صورت مداوم و در سالهای پیاپی ادامه
داشته باشد .مشکالت متعدد اقتصادی کشور به طور قطع
گره های در هم تنیده ای هستند که نمی توان انتظار
داشت به یک باره حل شود.

برگزاری نخستین همایش دندانپزشکان
طرفقرارداد بیمهکوثر

ی تواند  ۵۸۰تا حداکثر  ۶۳۰هزار میلیارد تومان
موجود فقط م 
منابع تجهیز کند ،در نتیجه فاصله قابل مالحظهای بین منابع
مورد نیاز و منابعی که کشور در حال حاضر میتواند تجهیز کند
وجود دارد که کاهش این فاصله مستلزم سرمایهگذاری خارجی
است.
نگاهی به وضعیت سرمایهگذاری خارجی نشان میدهد که
طی سال گذشته و در اولین سال پسابرجام ایران فقط توانست
در حدود  ۱.۵میلیارد دالر معادل تقریبا  ۶هزار و  ۵۰۰میلیارد
تومان سرمایه خارجی جذب کند ،علی رغم اینکه در پسابرجام
هیئت های اقتصادی متعددی از کشورهای مختلف به ویژه
کشورهای اروپایی برای سرمایهگذاری به ایران اقدام کردند .با این
حال عوامل متعدد عمدتا سیاسی مثل رئیس جمهور شدن ترامپ
و تردید نسبت به پابرجا بودن قرار داد برجام و نزدیکی به انتخابات
ریاست جمهوری پیش رو و تردید نسبت به رویکرد دولت بعد
همچنان سرمایهگذاران را دست به عصا نگه داشته است.
برای سرمایه گذاری خارجی تبلیغ کنیم
پیش از این مجید رضا حریری در گفت و گو با «ابتکار» با توجه
به موانع سرمایه گذاری در کشور گفته بود :اگر قرار است نرخ
رشد  8درصدی پایدار برای یک دهه داشته باشیم حتماً به یک

سرمایهگذاری بیش از  100میلیارد دالری در سال نیاز داریم و اگر
این نیاز را احساس می کنیم باید به مقوله سرمایهگذاری خارجی
توجه کنیم .عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه برای سرمایهگذار
خارجی نه رنگ پرچم ،نه مذهب و نه تاریخ ملی ما برایش اهمیت
دارد ،افزوده بود :باید بپذیریم که ما نیاز به سرمایهگذار خارجی
داریم و نه او نیاز به ما؛ چرا که می تواند سرمایهاش را در جای
دیگر خرج و بهره برداری کند .همه این واقعیتها را که در نظر
بگیریم می بینیم ما موظف هستیم که برای سرمایه داری خارجی
تبلیغ کنیم و حتما در همه زمینهها این اقدام صورت بگیرد.
وی ادامه داده بود :نگاه به اینکه هر که صاحب منبع است و
باید همه سود را ببرد نگاه غلطی است .این دعواهای داخلی به
طور قطع منجر به فرار خارجی ها برای سرمایهگذاری خواهد
شد .در شرایط فعلی حتی اگر سود بیشتری به سرمایهگذاران
خارجی نسبت به متوسط دنیا پرداخت کنیم ،هزینه ای است
برای تبلیغات حضور سرمایهگذار خارجی است .شما برای انجام
هرکاری نیاز دارید تا هزینه ای بابت تبلیغات بپردازید ،برای جذب
سرمایهگذاری نیاز به تبلیغات داریم .اگر منابع با شرکتهای
خارجی گره بخورد در برابر آسیب های سیاسی نیز از مصونیت
بیشتریبرخورداریم.

وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت:

وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت ضمن انتقاد از قانونهای متعدد ،بر رقابتی
ی تصدیها به بخشخصوصی
شدن نرخ ارز تاکید و اذعان کرد که در راه واگذار 
موفق نبودهایم؛ برخی از وزرا کم کاری کردهاند و نمی توان در این باره نمره قابل
قبولی داد.
به گزارش ایسنا ،محمد شریعتمداری روز شنبه در جمع فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران گفت :سهم بخش خصوصی در نشاط آفرینی در اقتصاد ،این
روزها بیش از دولت است؛ بنابراین باید به خوبی وارد میدان شوند .پس بهترین برنامه برای
ارائه به بخش خصوصی ،پیشینه کاریام با اتاق بازرگانی ایران است.
وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت افزود :کار دولت باید تسهیل شرایط برای بخش
خصوصی باشد و کارها را به این بخش بسپارد .این هدف مقدسی است و البته اذعان دارم که
در این راه موفق نبوده ایم؛ بنابراین برخی از وزرا کم کاری کردهاند؛ پس نمی توان نمره قابل
قبولی برای واگذاری تصدیها از دولت به بخش خصوصی داد.
وی عنوان کرد :مهمترین هدف من در حضور اتاق بازرگانی ایران ،بیعت مجدد با مجموعه
تشکل های بخش غیردولتی ایران بود و در آن جهت گام برمی دارم .هر چقدر همراهی
بیشتر باشد ،در این عرصه موفق تر خواهم بود و اگر بخش خصوصی کمتر کمک نکند،
کارنامه من ضعیف تر خواهد بود .پس به تمنای کمک از بخش خصوصی به اتاق ایران آمده
ام تا مشکالت را بردارم.
آقای نعمتزاده مسئولیتهای سنگینی در دولت جدید به دوش میکشد
شریعتمداری ادامه داد :بضاعت فکری و توانمندی دولت از نفت و معادن در مالکیتش،
تاب برداشتن این سنگ بزرگ را ندارد و باید در این زمینه به همدیگر کمک کرد .پس اگر
جایگاه خود را به خوبی بشناسیم ،حتما می توانیم موفق باشیم.
وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت مطرح کرد :نظارت و پیگیری برای تحقق اهداف
بسیار مهم است که متاسفانه ایرانی ها در این زمینه موفق نبوده اند .البته آقای نعمت زاده پیر
صنعت است و در این حوزه استخوان خورد کرده است .ایشان همواره همراه دولت خواهند
بود و مسئولیت های سنگینی را در دولت دوازدهم به دوش خواهد کشید.
وی ادامه داد :یکی از مسائل مهمی که نیاز داریم برنامه است .استراتژی توسعه صنعتی
ایران در گذشته به عنوان یک پیش نیاز برای رسیدن به هدف ابراز شده است و در دولت

آقای اصالحات نیز در زمان وزارت آقای جهانگیری ،استراتژی توسعه صنعتی ایران یک بار
نوشته شده و در دوره اخیر وزارت صنعت ،نیز این استراتژی نوشته شده است.
از مقررات خفه شدهایم
شریعتمداری گفت :اسناد باالدستی فراوانی داریم؛ به نحوی که از مقررات خفه شده
ایم .درحالیکه هنوز جوهر امضای رئیس مجلس خشک نشده است ،اصالحیه در
کمیسیون های مجلس در حال طرح است .نمونه آن هم قانون مالیات های مستقیم تا
اصالحیه قانون مالیاتی است.
وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه گفت :این
قانون در حوزه صنعت ،معدن و تجارت بسیار غنی است و  ۴۴تکلیف نیز در ستاد اقتصاد
مقاومتی به این حوزه ابالغ شده است که باید برای انجام آن گام برداشت .پس در چارچوب
قوانین موجود ،باید حرکت کنیم؛ لذا در چارچوب این اسناد و قوانین برنامه خود را تقدیم
مجلس کردم.
شریعتمداری ادامه داد :اگر بخواهیم به تشویق صادرات و تنبیه واردات ادامه دهیم کار
پیش نمی رود ،چراکه در دنیا نیز این طور نیست و شش کشور اول دنیا در حوزه صادرات،
همان کشورهایی هستند که در حوزه واردات هم پیشرو بوده و تراز تجاری مازاد و نقصان
آنها در حد کمی است ،پس واردات مکمل صادرات است ولی باید دوره ای را طی کنیم که
حمایت از صنایع را دنبال می کند.
رقابتی شدن نرخ ارز را فریاد خواهم زد
وی افزود :در مورد نرخ ارز همه دنیا تجربه داشته است و مابه التفاوت نرخ تورم داخلی
و خارجی در نظر گرفته می شود .البته حفظ ارزش پول ملی نیز مورد تاکید است؛ هر چه
تولید قابل رقابت در کشوری وجود داشته باشد ،آینده آن کشور هم در جهت حفظ ارزش
پول ملی ،روشن تر است .پس کنترل نرخ ارز ،فقط فنر را متراکم می کند و اگر هم پرید،
حل مشکل آن از دست ما خارج می شود.
وی عنوان کرد :آزادسازی نرخ ارز مدنظر ما نیست .هیچ جای دنیا نیز این اتفاق رخ
نمی دهد؛ بنابراین صادرکننده نباید از صادراتش دست بکشد .در چهارماهه ابتدای امسال
کاهش صادرات رخ داده است و اگر باز هم نرخ ارز تثبیت شود ،این کاهش صادرات بیشتر
خواهد شد .البته برای این کار هم باید برنامه داشت.

شریعتمداری گفت :اکنون هم اگر مسئولیتی بر عهده بگیرم در شورای پول و اعتبار در
زمینه رقابتی شدن نرخ ارز فریاد خواهم زد ،البته باید بخش خصوصی نیز حمایت کند.
همانطور که بخش خصوصی باید صدایش در مجلس و سایر دستگاه های دولتی شنیده شود.
وزرا باید به دنبال حضور در کمیسیونهای بخش خصوصی باشند
وی ادامه داد :حضور بخش خصوصی می تواند هماهنگ کننده اعضای دولت باشد .این
در حالی است که باید بخش خصوصی در قانون گذاری نیز مشارکت جدی داشته باشد و به
جای اینکه بگویید وزرا در کمیسیون ها شرکت نمی کنند بروید به دنبال اینکه آنها به دنبال
حضور در کمیسیون های بخش خصوصی باشند.
وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت گفت :در زمینه مشوق ها و حمایت ها ،اگر از یک
طرف نرخ ارز را ثابت نگاه داریم و مشوق ها را نیز تعطیل کنیم ،نمی توان کار را پیش برد.
همان سالها که وزیر بازرگانی بودم  ۱۰۰۰میلیارد تومان مشوق صادراتی در نظر گرفته شد.؛
ضمن اینکه چهار درصد مابه التفاوت به صادرکنندگان خدمات فنی  -مهندسی ارائه کردیم
و آنها رفتند و در بازارهای هدف موفق شدند.
نرخ رشد منفی هشت درصد فعالیتهای اقتصادی را بیچاره کرد
شریعتمداری عنوان کرد :نباید انتظار داشت که نرخ رشد منفی هشت درصدی را ظرف
چهار سال با معجزه درست کرد؛ این رقم به معنی بیچاره شدن فعالیت های اقتصادی کشور
بود که جبران آن به این راحتی امکان پذیر نبود.
وی افزود :در دنیا به مشوق های مالیاتی عمل می شود اما ما هنوز آن را کشف نکرده ایم.
اگر طرح  ۱۶هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید ،با نظارت عالی به نحو احسن اجرایی
شود ،کارگشا خواهد بود .در حالیکه نیاز کشور  ۲۳۰هزار میلیارد تومان است .البته این کارها
اشتغال جاری را حفظ می کند ،نه اینکه اشتغال جدید ایجاد کند .البته مسکن خوبی است
و باید نظارت شود.
چند وزارتخانه دیگر را هم میتوانیم تجمیع کنیم!
وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت در مورد انتزاع و ادغام نیز عنوان کرد :مواردی
اکنون در دستور کار است که می خواهیم از بخش دولتی و خصولتی پس بگیریم .بنابراین
اگر واگذاری صورت گرفته است باید آن را اصالح کنیم .اگر چابک باشیم ،می توانیم کار را
پیش ببریم و چند وزارتخانه دیگر را هم در وزارتخانه های فعلی تجمیع کنیم.

درخواست اتاقیها از وزیر پیشنهادی اقتصاد:

رئیس اتاق بازرگانی ضمن ارائه اولویت ها و درخواست
های فعاالن بخش خصوصی به وزیر پیشنهادی اقتصاد
عنوان کرد که یکسان سازی نرخ ارز و تحول نظام بانکی از
اولویت های اصلی است.
به گزارش ایسنا ،غالمحسین شافعی روز شنبه در نشست هم
اندیشی با وزاری پیشنهادی اقتصاد و صنعت ،معدن و تجارت
گفت :دکتر طیب نیا زحمات فراوانی در وزارت اقتصاد کشید و در
شورای گفت و گوی تاثیر مثبتی گذاشت.
وی ادامه داد :آنچه دکتر کرباسیان در برنامه های خود اعالم

یادداشت

سرنوشت بازار ارز به کجا می رسد؟

.

اقتصاد ایران این همه بانک نمیخواهد

سیدکمالسیدعلی

*

یکی از شروط اصلی موفقیت دولت دوازدهم در اقتصاد و تحقق اهداف پیش بینی شده
از جمله یکسان سازی نرخ ارز ،به هماهنگی بین تیم اقتصادی به ویژه بین سازمان برنامه
و بودجه بانک مرکزی وزارت اقتصاد و تا حدودی وزارت صنعت معدن و تجارت بستگی
دارد و باید یکی از  3رکن اصلی تصمیم گیرنده فرماندهی اقتصاد را در اختیار داشته باشد
و مدیریت نشستهای اقتصادی و برنامه ریزی برای آینده را بر عهده بگیرد یکی از الزامات
پیش روی دولت جدید یکسان سازی نرخ ارز و پایان دادن به رانت ارز دو نرخی در اقتصاد
است که افزون بر این اصالح سیستم بانکی بازنگری در نرخ سود بانکی و سامان دادن به
بازار غیر متشکل پولی هم جدی گرفته شود.
اگر تیم اقتصادی دولت این اولویتها را در دستور کار خود قرار داده و بخواهد دردهای
اقتصادی را جراحی کند چاره ای جز یکسان سازی نرخ ارز را ندارد و شرط ان هدف
گذاری نرخ به سمت واقعی شدن و رو به رشد خواهد بود همانگونه که رئیس کل بانک

وی اضافه کرد :در موضوع مقررات زدایی گمرک از سازمان
هایی بود که مقررات زدایی را خوب انجام داد .امیدواریم در وزارت
اقتصاد هم این موضوع دنبال شود که در نهایت این بهبود به
سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر شود.
اقتصاد ایران این همه بانک نمیخواهد
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت :مسئله دیگر طرح تحول نظام
بانکی است .موضوع قدرت نظارت بر نظام بانکی حائز اهمیت است
که باید به آن توجه شود و اینکه حجم اقتصاد ایران نیازمند این
تعداد بانک نیست.

مرکزی گفته میانگین نرخ تورم داخلی و خارجی بین  7تا  8درصد برآورد شده هدف
گذاری نرخ ارز هم باید به گونه ای باشد تا اخر سال به فاصله نرخ ارز پایان داده شود واثر
تورم محاسبه شده در نرخ ارز لحاظ شود نه اینکه نرخ ارزی بینابین نرخ ارز مبادله ای
و ازاد مالک عمل باشد به ویژه اینکه روند نرخ ارز در  4سال گذشته متناسب با شرایط
واقعی اقتصاد حرکت نکرده است .یکی از ضرورتهای اجرای موفق یکسان سازی نرخ ارز
هماهنگی سیاستهای ارزی و تدوین یک بسته مقرراتی روش است به نحوی که میزان
نفوذ بانک مرکزی بر بانکها به عنوان ابزار یکسان سازی نرخ ارز افزایش یابد و سیستم
بانکی بخش نامه های ارزی را اجرا کند و شرایط ارزی متناسب با مقررات جدید هماهنگ
شود به همین دلیل دیگر پرداخت ارز مبادله ای یا ارز مسافرتی موضوعیتی ندارد.
به نظرم با توجه به شرایط موجود یکسان سازی نرخ ارز مشروط به هماهنگی تیم
اقتصادی دولت و شفاف بودن مقررات ارزی کار دشواری نخواهد بود و ضرورت ایجاب
می کند تا بازار ارز به نحوی رصد شود که شاهد پرشهای تند قیمتی و نوسان باالی نرخ
ها در روزهای اولیه اجرای طرح نباشیم .خوشبختانه امروز سیاست ارزی بانک مرکزی به
گونه ای بوده که شاهد پرش قیمتها نبوده ایم و بانک مرکزی موفق شد تا انتظارات تورمی
ناشی از نوسانات نرخ ارز را مدیریت کند و این تجربه کمک می کند بانک مرکزی با دست
بازتری عمل کند البته موفقیت بانک مرکزی بستگی دارد به اینکه بانکهای دولتی یک ابزار
قوی در خدمت بانک مرکزی باشند.
پیش بینی می شود با اجرای یکسان سازی نرخ ارز شاهد افزایش ورودی ارز به اقتصاد
کشور باشیم و در صورتی که نوسان نرخ رخ ندهد و ثبات در بازار ایجاد شود به تدریج

نخستین همایش دندانپزشکان طرفقرارداد شرکت بیمهکوثر بهمنظور
اجرای سیاست نظارت و ارزشیابی مراکز طرفقرارداد برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی بیمهکوثر؛ این همایش باحضور 200نفر از دندانپزشکان و
مدیران کلینیکهای دندانپزشکی طرفقرارداد استان تهران و البرز و مدیران بهداشت
و درمان سازمانها و نهادهای بزرگ طرفقرارداد ،معاونان ،مدیران و نیز سهامدارن
و نمایندگان حقیقی و حقوقی برپا شد .مدیرعامل بیمهکوثر در این همایش ضمن
قدردانی از بیمهگذاران و بیمهشدگان به تبیین سیاستها و شاخصهای خرید
راهبردی خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمهکوثر پرداخت و گفت :این همایش
در راستای کاهش خسارت در حوزه خدمات دندانپزشکی ،ترسیم اهداف نظارت و
ارزشیابی و اعتباربخشی ،رعایت اصول و مبانی و اموزش ضوابط قانونی و سایر موارد
برگزار شده است.

معاونت اجتماعی ناجا:

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه نقش چشمگیری
در کاهش آسیب هاي جامعه دارد
سردار سعید منتظرالمهدی معاونت اجتماعی نیروي انتظامي جمهوري
اسالمي ايران در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاري با بانک قرض الحسنه
مهر ايران بيان داشت :عملکرد اين بانک در حوزه هاي مختلف دست گيري
از مددجويان ،توانمندسازي نيازمندان و كاهش آسيب هاي اجتماعي اميد
بخش است و اطالع رساني اين اقدامات به آحاد جامعه با هدف تنوير افكار
عمومي بسيار ضروري مي باشد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران ،سردار منتظرالمهدی ضمن
تاکید بر زحمات پليس در برقراري امنيت اظهار داشت :همانگونه که همگان مستحضر
هستند ،امنيت به خودي خود در جامعه ايجاد و پايدار نمي شود .در دنيا نيز برقراري
امنيت صرفاً پليس محور و دولت محور نيست و امنيت پايدار زماني محقق مي شود
که تمامي مردم به ميدان آمده و سهم خود را ايفا کنند.

افزایش  140درصدی واگذاری
شرکت های تحت مدیریت بانک ملی ایران

رقابتی شدن نرخ ارز را فریاد میزنم

ن شاء اهلل برنامه های اعالم شده را در
کرده جای امیدواری دارد .ا 
عرصه عمل شاهد خواهیم بود.
رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه دکتر کرباسیان سمت نایب
رییسی اتاق بازرگانی ایران را داشته است ،گفت :با این حساب در
جریان مشکالت بخش خصوصی قرار دارد.
وی ادامه داد :اولین انتظار تدوین یک برنامه جامع اقتصادی
برای کشور است ما هنوز به استراتژی توسعه اقتصادی نرسیدیم
امیدواریم با آمدن شما این اتفاق بیفتد .موضوع دیگر بهبود فضای
کسب و کار و مقررات زدایی است.
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اخبار

تحقق نزدیک رویای اقتصاد بدون نفت
فرصت رشد  15درصدی که از دست رفت
طی سال هایی که قیمت نفت به باالترین حد خود رسید و
درآمد نفتی کشور در اوج خود بود ،سال هایی که می توانست به
عنوان یک فرصت طالیی برای جذب سرمایه ها در تولید شود به
واردات اختصاص یافت.
مرتضی عزتی استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با
«ابتکار » گفته بود :ما از نظر منابع انسانی ،سرمایه اجتماعی و
منابع مالی به دلیل دارا بودن منابع طبیعی قابل فروش ظرفیت
های مناسبی در کشور داریم.
وی ادامه داده بود :قبل از شدت گرفتن تحریم ها ساالنه حدود
 100میلیارد دالر درآمد فروش نفت داشتیم که این درآمد بسیار
باالیی بود و اگر صرف سرمایه گذاری اقتصادی در تولید می
شد ما با یک جهش بسیار بزرگ تا حدود  15درصدی مواجه
می شدیم.
این کارشناس اقتصادی گفته بود :موانع اقتصادی که نمی
گذارند ظرفیت های اقتصادی به شکوفایی برسند متعدد هستند.
یکی از این موانع مشکل فکری مدیریت در کشور ماست که درک
درستی از علم اقتصاد و ضرورت های آن ندارند ،نقص بزرگ غیر
علمی نگاه کردن در بسیاری از تصمیم گیری های مدیران دیده
می شود .متاسفانه افراد نابلد نیز حاضر نیستند از متخصصین امر
کمک بگیرند و این موضوع سال هاست در بخش های مختلف
کشور از جمله اقتصاد نمود پیدا کرده است.
دست اندازهای رشد در سالهای آینده
طبق قانون برنامه ششم توسعه ایران ،که از سال آینده
الزماالجراست اقتصاد ایران باید بتواند ساالنه رشد اقتصادی
هشت درصدی را تجربه کند .و برای این میزان رشد اقتصادی
به میزان سرمای ه گذاری ساالنه به قیمت جاری ،حدود  ۸۰۵هزار
میلیارد تومان نیاز خواهد داشت .این در حالی است که بر اساس
برآوردهای مراکز پژوهشی اقتصادی ،اقتصاد ایران بر اساس منابع

www.ebtekarnews.com

وی عنوان کرد :موضوع یکسان سازی نرخ ارز سال گذشته
اعالم شد که انجام می شود اما تا کنون اقدامی را شاهد نبودیم.
باید گسترده نبودن پایه های مالیاتی اتفاق بیفتد .از سوی
دیگرحذف معافیت های مالیاتی باید دنبال شود .همه نهادهایی
که معاف از مالیات هستند در رقابتی نابرابر با بخش خصوصی
فعالیت می کنند.
شافعی افزود :مسئله دیگر تحول در نظام برنامه و بودجه و
رهایی از اقتصاد نفتی است .همچنین موضوع دیگر اجرای اصل
 ۴۴است.

مردم ارزهای خود را می فروشند و نقدینگی خود را در بورس و بانکها سرمایه گذاری
خواهند کرد و حتی ورودی ارز از خارج کشور هم تقویت خواهد شد.
نکته مهم اینکه برای اجرای این طرح باید با چند بانک از جمله بانکهای ترکیه ،امارات،
چین و حتی اروپا که ایران با آنها مراوده تجاری دارد همکاری بیشتری داشته باشد و با
استفاده از ارز حاصل از صادرات منابع ارزی بانک مرکزی متنوع تر شود به نحوی که نقل
و انتقال ارز تسهیل شود .البته بعد از اجرای برجام با اینکه در مناسبات تجاری کمتر شاهد
استفاده از اعتبارات اسنادی بوده ایم اما روند نقل و انتقال ارز بهتر و مثبت شده و ضرورت
دارد تا سیستم بانکی نقش جدی تری را با فراهم کردن زیر ساختهای الزم برای پاسخ به
نقل و انتقال ارز ایفا کند تا شاهد موفقیت در اجرای یکسان سازی نرخ ارز باشیم.
در ارتباط با نگرانی های ناشی از تورم با ورود به دوران ارز تک نرخی هم باید تاکید کرد
که وقتی در سال  1381ارز تک نرخی شد نه تنها شاهد تورم نبودیم بلکه به سبب افزایش
ورودی ارز استفاده از تسهیالت خارجی نظیر یوزانس و فاینانس حتی شاهد کاهش نرخ
سود بانکی بودیم که این موضوع به تامین مالی ارزان تر در اقتصاد کمک کرد و در نهایت
نرخ تورم هم کاهش یافت .نکته دیگر در ماجرای یکسان سازی نرخ ارز به تغییر ارز مبنا در
مراودات تجاری و بانکی ایران از دالر امریکا به سمت یورو بر می گردد که به نظر از آنجایی
که پایه مبادالت ارزی ایران غیر دالری بوده و بیشتر پرداختها به صورت یورو صورت
می گیرد جای نگرانی از حیث محدودیت استفاده از دالر برای ایران وجود ندارد و به ویژه
اینکه ارزش یورو در حال تقویت شدن است.
معاون پیشین بانک مرکزی

به دنبال تاکیدات دولت محترم درباره خروج بانک ها از بنگاهداری،بانک
ملی ایران اجرای این سیاست را در راس برنامه های خود قرار داده است به
گونه ای که ارزش واگذاری های این بانک در سال  95نسبت به سال ، 94
حاکی از رشد  140درصدی واگذاری شرکت های تحت مدیریت بانک ملی
ایران است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،جمع واگذاری ها در این بخش در سال
،94چهار هزار و  158میلیارد ریال بوده است که در سال  95به نه هزار و  746میلیارد
ریال رسیده است .الزم به ذکر است بخشی از این شرکت ها را دولت به دلیل بدهی
خود به بانک ملی ایران واگذار کرده است .هدف بانک ملی ایران این است که این
دسته از شرکت ها را بهسازی کرده و به بهره وری برساند و در نهایت این شرکت ها
را واگذار کند.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران:

رویکرد این بانک ،اجتماعی و در شبکه بانکی كشور
كامال متفاوت است
مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در ديدار با سردار
منتظرالمهدي معاونت اجتماعي ناجا ،در خصوص اقدامات انجام شده براي
رفع محروميت ها و کاهش آسيب هاي ناشي از مشکالت مالي بيان داشت:
فعاليت هاي اين بانك طي  ۴سال اخير و در دولت يازدهم با رويكردي كامال
اجتماعي همراه بوده و عملكرد آن نسبت به بانك هاي تجاري شبكه بانكي
كشور كامال متفاوت است.
به گزارش اداره روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران ،اکبری ضمن
تاکید به حمايت  ۱۰بانک بزرگ كشور از برنامه ها و اهداف تدوين شده براي
بانك قرض الحسنه مهر ايران گفت :عمده كار ما در اين بانك پوشش افراد
محروم و پرداخت تسهيالت قرض الحسنه به نيازمندان واقعي جامعه مي باشد
كه در اين راستا همكاري هاي متعددي با ساير سازمان ها ،نهادها و ارگان ها
انجام شده است.

بختیاری در همایش فصلی مدیران بیمه دی اعالم کرد

بازاریابی و تقویت شبکه فروش هدف بیمه دی
مدیران شرکت در همه سطوح باید انسجام سازمانی را سرلوحه کار خود قرار
دهند و به دنبال افزایش دانش فنی همکاران باشند.
همایش فصلی مدیران شرکت بیمه دی با حضور مدیرعامل ،معاونین ،مدیران
ستاد و شعب و با محوریت هماهنگی و حمایت از جاری سازی برنامه ها و سیاست ها
به مدت دو روز در هتل جهانگردی دیزین برگزار شد .سید مجید بختیاری مدیرعامل
شرکت بیمه دی با اشاره به اینکه هر سازمانی باید نظم داشته باشد تصریح کرد:
خوشبختانه امروز که در خدمت شما عزیزان هستیم بیمه دی برنامه محور است و
شرکت حضوری قوی در صنعت و بازار کشور دارد .وی داشتن نظم و انضباط در تمام
امور شرکت را از مؤلفه های موفقیت برشمرد و اظهار داشت :کارکنان و مدیران شرکت
بایستی دارای قدرت تجزیه و تحلیل و اطالعاتشان به روز باشد.

پرچم پرافتخار بانک رفاه بر فراز قله سبالن به اهتزاز در آمد

پرچم با نک رفاه بر فراز قله سبالن
به مناسبت گرامیداشت پنجاه و هفتمین سالگرد تاسیس بانک رفاه،
کارکنان کوهنورد بانک رفاه از سراسر کشور به قله  4811متری سبالن
صعود کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه؛ در این صعود سراسری که با حضور  130تن از
کوهنوردان بانک صورت گرفت ،همنوردان در صعودی افتخارآمیز ،ضمن اهتزار پرچم
بانک ،پنجاه و هفتمین سالگرد تاسیس بانک رفاه را بر بلندای قله باشکوه سبالن
جشنگرفتند.
محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک نیز در پیامی از ورزشکاران کوهنورد بانک
قدردانی کرد و این توفیق را نشانه ای از عزم واال و همت سترگ خانواده بزرگ بانک
رفاه در آبادانی بیش از پیش ایران اسالمی ،عنوان کرد.

