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پرداخت ۵هزار فقره تسهیالت به زلزلهزدگان کرمانشاه

دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی اعالم کرد که هفت بانک
عامل حدود پنج هزار فقره تســهیالت به زلزله زدگان کرمانشــاه
پرداختکردهاند.علیرضاقیطاسیازپیشنهادارائهشدهتوسطرؤسای
شورای هماهنگی بانکها و شورای عالی کانون بانکها و مؤسسات
اعتباری خصوصی درباره اختصاص یک جلسه شورای پول و اعتبار
به موضوعات مرتبط با حادثه زلزله (کرمانشاه ،کرمان ،مالرد ،شیراز)
خبر داد .وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در شورای هماهنگی
بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و همچنین

جلسات کمیته منتخب ،گفت :در نهایت پیشنهاد شد
در جهت همراستایی بیشتر شبکه بانکی در خصوص
موضوعات مرتبط با حادثهدیدگان یک جلسه شورای
پول و اعتبار به امر رسیدگی به پیشنهادات مشترک
شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکها و
مؤسسات اعتباری خصوصی اختصاص یابد .دبیر شورای هماهنگی
بانکهای دولتی عملکرد بانکهای عامل ،هفت بانک (ملی ،صادرات،
سپه ،تجارت ،ملت ،کشاورزی و مسکن) را پیرامون اعطای تسهیالت

بازار پول
به حادثه دیدگان زلزله کرمانشاه مطلوب ارزیابی کرد
و افزود :حدود  ۹هزار و  ۶۸۲مورد به بانکهای عامل
برای دریافت تسهیالت معرفی و تاکنون حدود پنجهزار
نفر از تسهیالت موردنظر اســتفاده کردهاند .از تاریخ
 ۲۱آبان ماه ( ۱۳۹۶تاریخ وقوع زلزله) تمامی عملیات
پیگیری مطالبات متوقف و از طریق رسانههای جمعی نیز به همه
مردم مناطق زلزله زده اعالم شده که تمامی تسهیالت آنها با تأیید
ستاد بحران مشمول امهال شده است.

گزارشی درباره نتایج افزایش تعرفه خودروهای وارداتی

اجبار مردم به خرید
خودروهایچینی!
ظاهرا قرار نیست مشکالت صنعت خودرو در ایران دست از سر اقتصاد کشور
و مردم بردارد! در هفته گذشته شاهد افزایش هزار درصدی تعرفه خودروهای
هیبریدی وارداتی به کشور بودیم که به نظر میرسد ،مشکل جدیدی را برای
صنعت خودرو ما ایجاد کند
خرید آنها خواهند شد .این در حالی است که معایب
این خودروهای چینی بر کسی پوشیده نیست .به
لحاظ فنی ،برخی از مشــکالت خودروهای چینی
که توسط متخصصان مطرح شده عبارتند از :ضعف
ایمنی ( MVM 110چری  ،)QQضعف دیســک
و صفحه کالچ ( MVM 315چری فالوین) ،زاویه
چرخ لیفان  ،X60انحراف به راست جیلی  ،EC7و
ایراد ترمز  JAC J5اتوماتیک.

سوال اینجاست که ریشه اخذ چنین
تدابیری در اقتصاد کشــور چیست و
چرا باید با اعمال این سیاســتها به
شرکتهای سازنده خودروهای چینی،
چنین منافع بی شــماری برسانیم.
باالرفتن آمار فروش و افزایش قیمت
خودروهای چینی به نفع چه کسانی
تمام میشــود که منافع آنها باید به
منافع اقتصادی کشور و مردم ترجیح
داده شود؟!

افزایش قیمت خودروهای چینی

از ســوی دیگــر ،افزایش قیمــت تعرفهها نهایتا
موجــب افزایش قیمت خودروهای چینی داخلی
نیز خواهد شد .زیرا تولیدکنندگان این خودروها
نیز بدون درنظر گرفتن مسائل کیفیتی ،با توجه
به افزایــش قیمت خودروهــای وارداتی ،قیمت
خودروهای چینی را افزایش خواهند داد و این به
معنی انتفاع دو خودروساز نیمه خصوصی کرمان
خودرو و مدیران خودرو اســت .پرواضح است که
مردم و اقشــار متوسط و ضعیف در جامعه تحت
فشار مالی زیادی برای خرید خودرو قرار خواهند
گرفت .شــاید تنها قشــر راضی از ایــن افزایش
قیمتها ،خریداران قدیمــی خودروهای چینی
باشــند که بالخره از شــرایط افت قیمت دائمی
خودروهای خود خارج شده و حاال میتوانند سود
را تجربه کنند.

آفتاب اقتصادی-گروه بازار و پول :ظاهرا قرار
نیست مشکالت صنعت خودرو در ایران دست از
سر اقتصاد کشور و مردم بردارد! در هفته گذشته
شــاهد افزایش هزار درصــدی تعرفه خودروهای
هیبریدی وارداتی به کشــور بودیــم که به نظر
میرسد ،مشکل جدیدی را برای صنعت خودرو ما
ایجاد کند .کارشناسان و صاحب نظران معتقدند
که این اقدام عجیب ،نه تنها مفید و سازنده نیست،
بلکه پیامدهای دردناکی را مانند افزایش آلودگی
هوا و رشد بیرویه قیمت این خودروها در برخواهد
داشت .از سوی دیگر ،ناگفته پیداست که با توجه
به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و پایین بودن
قدرت خرید مردم ،افراد معدودی قادر خواهند بود
که این خودروهای با کیفیت وارداتی را خریداری
کنند .چرا که قطعا افزایش هزار درصدی تعرفهها
موجب باالرفتن غیرقابل توجیه و تعجب برانگیز
قیمت خودروهای هیبریدی میشود.

رانت خواری حاصل از تفاوت
در نرخ سود بازرگانی

هــادی حــق شــناس،
اقتصاددان در این راســتا
به آفتــاب اقتصادی گفت:
«همواره در هنگام تدوین
بودجه کشور یا در هنگام
تدویــن آییننامههــای
پــس از تصویب بودجه در
اقتصاد ایران چنین مســائلی اتفاق میافتد و ما
شــاهد این هستیم که در مورد خودرو و در مورد
برخی محصوالت ماننــد برنج یا میوه جاتی مثل
موز تفاوت معناداری میان نرخ سود بازرگانی قبل

از بین رفتن قدرت انتخاب مردم

بنابراین مردم ناچار به خرید خودروهایی خواهند
شــد که داخل کشــور تولید یا مونتاژ میگردند.
با توجه به این شــرایط ،انتخاب میان خودروهای
گران قیمت وارداتی و خودروهای مونتاژی چینی،
برای اکثریت مردم خودروهای چینی خواهد بود.
هرچند خودروهای چینی نیز نسبت به کیفیتشان
در بازار ایران بســیار گران به فروش میرسند ،اما
ظاهرا بســیاری به دلیل اقدامات کنونی ،ناگزیر به

اثر افزایش تعرفهها میــان خودروهای وارداتی
و خودروهای چینی مونتاژی در داخل کشــور
ایجاد میشــود ،گفت« :یک مشکل اساسی در
اقتصــاد ایران ،وجود نوعی رودربایســتی میان
دولت و خودروسازان است! خودرویی که داخل
کشور مونتاژ و تولید میشود ،بخش عمدهای از
قطعات اصلی آن از خارج از کشور تامین و وارد
میشود .ما باید تکلیف خودمان را با شرکتهای
خودروســاز داخلــی و خارجی روشــن کنیم.
خودروهایی که داخل ایران تولید میشــوند ،از
نظر کیفیت ،مصرف سوخت و استاندارد ،تفاوت
معناداری با نمونههای مشابه در خارج از کشور
دارد و همیشــه ما مصرفکنندههای ایرانی را از
طریق عواملی مانند افزایش تعرفههای وارداتی،
مجبــور به خریــد خودروهای ســاخت داخل
میکنیــم .متاســفانه در ایــران ،مصرفکننده
داخلــی از دو منظر تنبیه میشــود؛ اول اینکه
نمیتواند خودرو ایده آل و مطلوب خود را بخرد
و دوم اینکــه با افزایش قیمت بنزین ،وی ناچار
به پرداخت هزینههای باالی سوخت میشود».
وی ادامه داد« :به دلیل اشــتغالی که در صنعت
خودروســازی وجــود دارد ،دولت با سیاســت
مماشــات با آن برخورد میکنــد .این در حالی
اســت که خودروســازان از روزی که در ایران
متولــی شــدهاند تا به امــروز ،همــواره انتظار
حمایــت داشــته و دارند و معلوم نیســت که
این حمایت قرار اســت تا چند ده ســال آینده
بهضرر مصرفکننده ادامه داشته باشد .بنابراین
چاره این چالش در دســت دولت است تا بتواند
اقدامــات را انجــام دهد که نتیجــه آن به نفع
مصرفکننده باشد».
حال ســوال اینجاســت که ریشــه اخذ چنین
تدابیری در اقتصاد کشــور چیســت و چرا باید
با اعمال این سیاســتها به شرکتهای سازنده
خودروهــای چینی ،چنین منافع بی شــماری
برســانیم .باالرفتن آمار فروش و افزایش قیمت
خودروهــای چینی بــه نفع چه کســانی تمام
میشــود که منافع آنها باید به منافع اقتصادی
کشور و مردم ترجیح داده شود؟!

و بعد از ابالغ بخشــنامهها وجود دارد .برای اینکه
چنیــن اتفاقهایی در اقتصــاد نیفتد ،دولت باید
هوشــمندانه به گونهای آییننامهها و بخشنامهها
را ابالغ کند که رانتی نصیب افراد خاص نشود».
حق شــناس افزود« :اگــر خودروهایی که امروز
در بــازار وجــود دارد توســط وارد کننده عمده
وارد شــده باشد ،طبیعتا دولت میتواند مجددا با
سود بازرگانی یا ابزار مالیات سود آن را به حداقل
ممکن برســاند ،یعنی دور از دسترس برنامههای
دولت نخواهد بود .اگر به شکل شخصی وارد شده
باشــد نیز ابزاری برای انجام این کار وجود دارد.
در هــر حال ،برخورد یا تعامــل دولت با موضوع
واردات خودرو که همواره منبعی برای به دســت
آوردن سود کالن توســط بخشی از افراد جامعه
است ،بســیار اهمیت دارد .تنظیم سود بازرگانی
برای خودورهایی که حجم قــدرت موتور آنها از
حدود  1500سی سی تا بیش از  2000سیسی
اســت ،بــه راحتی باید توســط ابــزار مالیات از
واردکنندگان خودرو کنترل شــود تا از این گونه
رانتها جلوگیری گردد .اینگونه رانتها همیشه
نصیب یک سری افراد شده ،اما در خودرو بیشتر
به چشــم میخورد .به عنوان مثال ،گاهی اوقات
درمورد تعرفههای واردات آهن و میلگرد نیز این
اتفاق میافتد».
لزوم کاهش ضریب جینی

این اقتصاددان تصریح کرد« :بنابراین دولت باید
در این راستا تالش کند تا مانع این چالشها شود
و نهایتا ضریب جینــی کاهش پیدا کند .ضریب
جینی در ایران اکنون حدود  0/4اســت که عدد
مطلوبی نیست .چرا که هرچه این ضریب به سمت
صفر میل کند ،عدالت اجتماعی در جامعه بیشتر
خواهد بود .یکی از اتفاقاتی که در جامعه میافتد
و ضریب جینی به نفع اغنیا افزایش مییابد ،این
رانتهایی اســت که در واردات و صادرات صورت
میگیرد».
رودربایستی میان دولت و خودروسازان!

حقشناس درباره اختالف فاحش قیمت که در

در نشست مدیران عامل بانکها با وزیر اقتصاد مطرح شد

واگذاری اموال مازاد و خروج بانکها از بنگاه داری

وزیر اقتصاد با اشاره به ثابت بودن میزان صادرات
نفت نسبت به ســال گذشته ،پیش بینی تحقق
رشــد میانگین هفت درصدی اقتصاد کشــور در
ســال جاری را ،به لحاظ عدم تاثیر پذیری آن از
افزایش صادرات نفت ،بســیار ارزشــمند خواند.
مسعود کرباسیان طی سخنانی در جلسه مشترک
با مدیران عامل بانکهای دولتی ،با اشاره به رشد
 ۱۲.۵درصدی اقتصاد در سال گذشته و میانگین
حدودا هفت درصدی آن در ســال جاری تصریح
کرد :در ارتباط با نرخ رشــد اقتصادی ،این را هم
باید در نظر داشــته باشــیم که سهم عمده رشد
اقتصادی سال قبل ،به واسطه افزایش تولید نفت
بود ولی امسال دیگر این گونه نیست ،چون رشد
تولید و صدور نفت به ۲.۵میلیون بشــکه در سال
قبل محقق شــد و بر اساس ســهمیه و واقعیات
موجود ،فعال امکان افزایــش آن وجود ندارد و در
نتیجه رشد سالجاری ،عمدتا ناشی از عواملی غیر

اتحادیه اروپا اعالم کرده که آماده است تا مرحله
دوم مذاکــرات برگزیــت را آغاز کنــد .مقامات
اتحادیه اروپا ،نخســت وزیری ترزا میرا تبریک
گفتند ،اما عمر این جشــن و شــادی احتماال
کوتاه خواهــد بود .فاز دوم مذاکــرات برگزیت
بسیار ســخت تر از دور اول است .آنگال مرکل،
صدراعظم آلمان و تحلیلگران میگویند بســیار
بعید است که بریتانیا قبل از اینکه بلوک را ترک
کند ،بتواند قرارداد تجاری آزاد با اتحادیه منعقد
کند .سه دلیل در اینجا مطرح شده است:
 .1بریتانیــا همچنــان بایــد تصمیــم بگیــرد کــه
منظورش از برگزیت چیست

بریتانیا هنوز مشــخص نکرده اســت که بعد از
ترک اتحادیه چه نوع رابطه ای با اتحادیه اروپا،
بزرگترین بازار صادراتش خواهد داشت .ترزا می
گفته اســت که بریتانیــا از  29مارس  2019از
بــازار داخلــی اروپا خارج خواهد شــد .بریتانیا

از افزایش صادرات نفت بوده اســت و شاهدیم که
استمرار هم دارد .وزیر اقتصاد افزود :این مسائل تنها
نظر و برداشت ما هم نیست که عدهای بگویند آمار
دولتی است ،بلکه این موضوع در گزارش صندوق
بین المللی پول نیز مورد اشاره قرار گرفته و رشد
اقتصادی ایران را برای امسال ،نزدیک به پنج درصد
محاســبه کرده و اصالحات ساختاری انجام شده
از ســوی دولت را نیز ،به عنوان اصالحات دقیق و
خوب ارزیابی نموده است .کرباسیان در ادامه با رو
به بهبود خواندن شرایط اقتصادی کشور ،تورم تک
رقمی ،کاهش نرخ بیکاری و ایجاد  ۶۰۰هزار شغل
جدید را واقعیتی غیر قابل انکار خواند و گفت :برای
سال آینده  1/2دهم میلیارد دالر از صندوق توسعه
ملی برای اشتغال پیشنهاد شــده و عالوه بر آن،
منابع ناشــی از اصالح قیمت انرژی نیز در صورت
تصویب توســط مجلس ،به ما کمک خواهد کرد؛
توجه به تولید و اشتغال ،وظایف اضافهای بر عهده

بانکها جهت ارائه تســهیالت مورد نظر به افراد
صالحیت دار میگذارد که الزم است ،نهایت تالش
خودشان را در این ارتباط انجام دهند.
وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه  ۹۰درصد بار تامین
مالی کشــور بر عهده بانکها قرار دارد ،گفت :این
به ویژه در ســالی که بحث تولید و اشتغال دارای
اولویت ویژهای است ،بار مسئولیت سیستم بانکی
و به خصوص بانکهای دولتی را بسیار سنگینتر
میکند .کرباسیان در ادامه ،برخی نقاط آسیبپذیر
بانکهــا را عبارت از مشــکالت ترازنامه بانکها،
منجمد بــودن داراییها در مقابل ســیال بودن
بدهیهــا و درآمد زایی کم داراییها به نســبت
تعهدات بدهیهای بانکها عنوان کرد.
وی با اشاره به ضرورت واگذاری اموال مازاد و خروج
بانکها از بنگاه داری ،اظهار داشت :این موضوع را
رئیس جمهور با جدیت دنبال میکنند و همواره
این موضوع مورد سوال ایشــان است .کرباسیان

چرا بریتانیا قبل از برگزیت قرارداد تجاری ندارد؟
باید تصمیــم بگیرد که
آیا میخواهد در مذاکره
پیشنهاد ادامه دسترسی
آســان به بــازار اتحادیه
اروپــا را بدهد یــا موانع
تجــاری را میپذیرد .هر
دو ســناریو با خطرات و
عواقبی مواجه اســت که
ممکن اســت باعث ناراحتی حزب محافظه کار
ی شود .با این حال دولت او هنوز موضوع
ترزا م 
را به طور جدی مطرح نکرده است .اتحادیه هم
از انگلیس درخواست کرده در مورد مواضع خود
در چارچوب روابط آینده به اتحادیه شــفافیت
بیشتری انجام دهد.

در مــورد رابطه تجاری
آینــده تــا مــاه مارس
را نهایــی نخواهد کرد.
معامله جدایی ،چارچوب
تجــارت ،امنیت و دیگر
روابــط آینــده بایــد تا
ماه اکتبر آماده شــود تا
اتحادیــه هم زمان کافی
برای بررسی آن داشته باشد .قانونگذاران بریتانیا
هم خواســتار رای گیری در مورد معامله قبل از
تاثیر برگزیت هستند .آیا آنها میتوانند در هشت
مــاه ،توافق عمده تجــارت آزاد را مورد مذاکره
قــرار دهند؟ کارشناســان میگوینــد این کار
غیرممکن است.

.2مذاکرات تجاری تا مارس  2018آغاز نخواهد
شد

.3معامالت تجاری بسیار سخت است

اروپا اعالم کرده که دســتورالعملهای مذاکره

مذاکرات تجاری تحت بهترین شــرایط بســیار
دشوار است و معامالت جامع هم میتواند سالها

بــا تاکید بر تحقق هر چه ســریع تــر بانکداری
الکترونیک ،این امر را یکی از عوامل موثر در کشف
و مقابله با فساد خواند و گفت :همچنین با توسعه
بانکداری الکترونیک ،زمینه کاهش تعداد شــعب
غیرضرور و غیر سود ده نیز فراهم میآید.
به گــزارش ایبنا ،عبدالرحمن ندیمی بوشــهری
معاون اموربانکی ،بیمه وشرکتهای دولتی وزارت
اقتصاد نیز طی سخنانی در این جلسه ،با اشاره به
دغدغه جدی وزیر اقتصاد و وظایف قانونی محوله
به این وزارتخانه در خصوص واگذاری اموال مازاد
و بنگاههــای بانکها اظهار داشــت :در چند ماه
اخیر ،جلســاتی با مدیران بانکها برگزار و جداول
زمانبندی شدهای طراحی کرده ایم که دارایی مازاد
بانکها و زمان واگذاری آنها در آن درج شده است.
بنا بر این گزارش ،مدیران بانکهای دولتی حاضر در
جلسه نیز طی سخنانی به طرح نظرات ،پیشنهادها،
انتقادات ،مسائل و مشکالت خود پرداختند.

طول بکشــد .توافقنامه تجاری آزاد بین کانادا و
اتحادیه اروپا شــامل برخــی از صناع خدماتی
بود که هفت ســال طول کشید 27 .کشور باقی
مانده عضو اتحادیه اروپــا ،هرکدام اولویتهای
مختلفی دارد که اگر منافع آنها محافظت نشود
با واکنش شدید اتحادیههای کارگری و کسب و
کارها مواجه خواهد شــد .دونالد توسک ،رئیس
شــورای اروپا اعالم کرده است :شکی ندارم که
آزمون واقعی وحدت ما در مرحله دوم مذاکرات
برگزیت خواهد بود.
به گزارش اتاق تهــران ،بریتانیا هم اولویتهای
خاص خود را دارد :او به دنبال به حداقل رساندن
موانع تجــاری در بخشهای کلیــدی اقتصاد
از جملــه خدمات مالی ،خودرو و هوافضاســت.
اتحادیه هم میگوید برای معامله تجاری به زمان
نیاز دارد .بریتانیا هم به دوره گذار نیاز دارد چرا
که بعد از برگزیت کســب و کارها نیاز به تنظیم
قوانین و مقررات جدید دارند.
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 ۲۳طرح سرمایه گذاری خارجی تصویب ش 
دویست و بیست و دومین جلسه هیئت سرمایهگذاری خارجی با تصویب  ۲۳طرح
سرمایهگذاری برگزار شد .این جلسه در محل سازمان سرمایهگذاری با حضور اعضای هیئت
سرمایهگذاری خارجی برگزار شد و جمعا  ۲۳طرح سرمایهگذاری خارجی شامل  ۱۶طرح
جدید و هفت مورد دیگر مرتبط به طرحهای فرعی سرمایهگذاری خارجی ،حدودا معادل
 ۱۰۶.۲۷۰.۰۰۰دالر به تصویب هیئت سرمایهگذاری خارجی رسید.

بین الملل

تجارتپاکستان-چین
با یوآن آغاز شد

بانک مرکزی پاکستان اعالم کرد که هماکنون
انجــام تراکنشها و تســهیالت فاینانس با
یوآن امکان پذیر اســت .به گزارش روزنامه
چایناپست مورنینگ ،بانک مرکزی پاکستان
اعالم کرد که این کشــور قصد دارد تجارت
و روابط اقتصادی خود با چین را به وســیله
داد و ســتد با یوآن گسترش دهد .همچنین
بانک مرکزی پاکستان در بیانیهای اعالمکرد
کــه واردات و صادرات و نیــز تراکنشهای
مالی بین دو کشــور در حال حاضر میتواند
به یوآن انجام گیــرد؛ ضمن اینکه افتتاح ال
سی ،تسویه تراکنشها و تسهیالت فاینانس
بــه یوآن انجــام پذیر اســت .بانک مرکزی
پاکســتان اعالم کرد که این اقــدام ،یوآن را
همتراز با ارزهــای بین المللی از قبیل دالر،
یورو و ین ژاپن قرار میدهد .به گزارش ایبنا،
در همین حــال چین تســهیالت فاینانس
مرتبط با کریدور اقتصادی چین -پاکستان را
به ۵۶میلیارد دالر افزایش داده که در راستای
آن شــهر بندری «گوآدور» در جنوب غربی
پاکســتان را به منطقــه «ژینجیانگ» چین
متصل خواهد کرد.

نگاه

اهمیت عملیات بازار باز
در سیاستگذاری پولی

قابلیت عملیات بازار باز جهت زمینهســازی
دســتیابی به اهداف سیاستی ،بیشتر از سایر
روشها و ابزارها است .بررسی تجارب کشورهای
مختلف در زمینه سیاستگذاری پولی به خوبی
نشان میدهد که بانکهای مرکزی از شیوههای
اجرائی گوناگونی جهت دستیابی به اهدافی که
دارند استفاده میکنند که برخی از مهمترین
ت از عملیات بازار باز ،پنجره تنزیل،
آنها عبــار 
ذخایــر قانونی ،خرید و فــروش ارز و ترغیب
اخالقی اســت .به گزارش ایبنا ،در این بین به
نظر میرســد عملیات بازار باز ،جایگاه ویژه و
منحصر به فردی در سیاستگذاری پولی داشته
و ابزار اصلی بانک مرکزی جهت دســتیابی به
اهدافی که دارد ،محسوب میشود.
به باور سید مجید حسینی ،صاحبنظر پولی
و بانکی ،به لحــاظ تعریف ،منظور از عملیات
بازار باز فعالیتی است که در آن بانک مرکزی
با خرید و فــروش گروه خاصی از اوراق بهادار،
تالش میکند تا اهداف سیاستی خود در بازار
پول (بازار بین بانکی) را دنبال کند .وجه تسمیه
«بازار باز» ،آزاد بودن عوامل اقتصادی در ورود و
خروج در این بازار و مشارکت در عملیات بانک
مرکزی اســت .یعنی از یک سو بانک مرکزی
اختیار دارد که به خریــد و فروش اوراق اقدام
ورزد و از ســوی دیگر ،بانکها (که طرف دیگر
معامله هستند) نیز اختیار دارند که این اوراق را
بخرند یا بفروشند.
در ســادهترین حالت میتوان عملیات بازار باز
را خرید و فروش اوراق قرضه با کیفیت توسط
بانک مرکزی با هدف تاثیرگذاری بر متغیرهایی
مانند حجم پول و نرخ بهره بازار در نظر گرفت.
در واقع سیاستگذاران پولی با خرید و فروش
اوراق قرضه ،سیاســتهای پولــی انقباضی و
ی گذارند .به این صورت
انبســاطی را به اجرا م 
که در شــرایط رکودی ،بانک مرکزی با خرید
اوراق قرضه باعث میشود عرضه پول در اقتصاد
افزایش یافته و نرخ بهره کاهش یابد (در سطح
هدف قرار گیرد) .در مقابل در شرایط تورمی،
فروش اوراق قرضه توسط بانک مرکزی ،عرضه
پول را در اقتصاد کاهش و نرخ بهره را افزایش
ی دهد.
م
در بانکداری مرکزی نوین و بر اساس چندین
دهه تجربه کشورهای گوناگون ،این مطلب به
اثبات رسیده است که قابلیت عملیات بازار باز
جهت زمینهسازی دستیابی به اهداف سیاستی،
بیشتر از سایر روشها است و به همین دلیل
در حال حاضر ،به صورت گســتردهتری مورد
استفاده واقع میشود .شاید به همین دلیل است
که در حال حاضر تقریبا در تمامی کشورهایی
که دارای چارچوب سیاســت پولی هســتند،
از عملیات بازار باز اســتفاده میشود .برخی از
مهمترین ویژگیها یا مزیتهای عملیات بازار
باز در مقابل سایر ابزارهای سیاستگذاری پولی
عبارتند از:
الــف -عملیات بازار باز بر اســاس منطق بازار
پیشمــیرود .به عبارت دیگر بانک مرکزی به
جای آنکه به صورت دستوری و با اجبار ،بانکها
را مجبور بــه رعایت نرخهای بهره هدف کند،
خود با خرید و فــروش اوراق قرضه ،نرخ رایج
بازار را به سمت نرخ بهره هدف هدایت میکند.
ب -در این عملیات ابتکار عمل (تعیین میزان
و مــدت عملیات) با بانک مرکزی اســت و نه
بانکهای طرف مقابل .این در حالی است که
در ســایر روشها (مانند پنجره تنزیل) ،شروع
عملیات با بانکها است و نه بانک مرکزی.
پ -سرعت این عملیات بیشتر از سایر روشها
بوده و تجربه نشان دهنده اثرگذاری بیشتر آن
نیز است.
ت -قابلیت این ابزار در تامین اهداف مورد نظر
بانک مرکزی ،به ویژه جهتدهی به نرخ بهره
بازار پول به سمت نرخ بهره هدف ،بیشتر است.

بانک

همکاری بانک ملت با ستاد
عمره و عتبات دانشگاهیان

مدیرعامل بانک ملت در دیدار با رئیس ستاد
عمــره و عتبات دانشــگاهیان ،آمادگی این
بانک را برای حمایت از برنامههای این ستاد
اعالم کرد .محمد بیگدلی در این جلسه که
بهمن اســکندری معاون مدیرعامل ،مسعود
نصر اصفهانی مدیر امور بانکداری شرکتی و
محمدرضا جنگجو رئیس اداره کل بانکداری
شرکتی نیز حضور داشــتند ،اظهار داشت:
حمایت از دانشــجویان برای اعزام به عمره
و عتبات عالیات ،اقدام معنوی و ارزشمند و
توفیقی الهی است که نصیب بانک ملت شده
است .شــروع همکاری بانک ملت و سازمان
حج و زیارت از سال  ۸۷بوده است.

جایزه بانک ملی
به کانالهای «بله»

بانک ملی ایران به  ۱۲کانال دارای بیشترین
عضو در پیام رســان «بله» هدایای ارزندهای
اهــدا خواهد کرد .پیام رســان بومی «بله»
بــا حمایت بانک ملی ایران توســعه یافته و
عالوه بر قابلیتهای معمول پیام رســانها،
قابلیتهــای منحصــر بــه فــرد در حوزه
تراکنشهــای بانکــی دارد .پرداخت قبض
موبایــل ،خرید شــارژ ،عملیــات کارت به
کارت ،پرداخت قبــوض خدماتی ،پرداخت
خالفی خــودرو و پرداخت عــوارض خروج
از جملــه خدمات بانکی اســت کــه اکنون
بر روی پیامرسان «بله» ارائه میشود.

افتتاح ساختمانهای جدید
بانک صنعت و معدن

ساختمانهای جدید سرپرستی شعب بانک
صنعت و معدن در اســتان اصفهان و شعبه
این بانک در شــهرک صنعتی جی اصفهان
بــه منظور ارائه خدمات بهتر به مشــتریان،
با حضور مدیرعامل افتتاح شــد .علی اشرف
افخمی که در اصفهان حضور دارد ،از شرکت
چدن سازان اصفهان نیز دیدار کرد .گفتنی
اســت ،وی در این سفر در نشستی با حضور
صنعتگــران و کارآفرینان اســتان شــرکت
خواهد کرد.

خبر

نمایشگاهتجاریایران
در بغداد برگزار میشود

رایــزن بازرگانی ایران در عــراق از برگزاری
نمایشــگاه اختصاصــی تجــاری و صنعتی
کشــورمان در بغداد از  ۲۳تا  ۲۶بهمن ماه
ســالجاری خبر داد .ناصر بهــزاد افزود :این
نمایشــگاه با مجوز ســازمان توسعه تجارت
ایران و همکاری سفارت جمهوری اسالمی،
توســط بخــش خصوصی در محــل مرکز
نمایشــگاههای بیــن المللی بغــداد برگزار
خواهد شد .این نمایشــگاه با هدف معرفی
توانمندیهای تجاری و صنعتی ایران اســت
و پیش بینی میشــود  ۱۰۰شرکت صنعتی
تجــاری و مهندســی در فضــای بیــش از
 ۱۰۰۰مترمربع نسبت به معرفی وبازاریابی
محصوالت و خدمات خود اقدام کنند.
وی افزود :زمینههای مشــارکت شرکتهای
برتر ایرانی در بخشهــای مختلف صنعتی
عراق در قالب ســه پروژه با ده عنوان تعریف
شده است و این امکان را به شرکتهای ایرانی
میدهد که با شناخت دقیق تری بتوانند در
حوزههای سرمایه گذاری جدید در عراق وارد
شــوند .وی در خصوص این سه پروژه گفت:
کلیه زیرشاخههای صنعت ساختمانی تحت
عنوان 'پروبیلد ایران' ،زیرشاخههای صنایع
غذایی تحت عنوان 'پروفود ایران' و ســایر
گروههای صنعتی شــامل گروههای وابسته
بــه صنعت خودرو ،آب ،بــرق ،خدمات فنی
و مهندسی ،پالســتیک ،تجهیزات پزشکی،
چاپ و بســته بندی و ..تحــت عنوان پروژه
سوم تعریف شده است.
به گــزارش ایرنا ،وی برگزاری نشســتها و
مذاکرات تجاری و صنعتی میان فعاالن ایرانی
و عراقی را از دیگر برنامههای پیشبینی شده
در قالب این نمایشــگاه عنــوان کرد .بهزاد
تاکید کرد ،توســعه بازار عراق در شــرایط
ورود این کشــور به مرحله بازسازی پس از
پایــان جنگ با داعش و آزادســازی مناطق
اشــغال شده ،فرصت مناســبی برای حضور
شــرکتهای ایرانی جهت اجرای پروژههای
مهم و تامین و صدور کاالست.

