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دومین طرح اشتغال روستایی 
موردحمایت 

بانک توسعه تعاون
ب��ه مناس��بت دهه فجر 
دومی��ن  پرداخ��ت 
تس��هیالت اش��تغال با 
مدیرعام��ل،  حض��ور 
اعضاء هیات مدیره و مدیران س��تادی در 
ش��عبه شهرس��تان کبودرآهنگ دردستور 
کار قرارگرف��ت. حج��ت اهلل مهدی��ان، 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون خاطرنشان 
ک��رد: معض��ل بیکاری برای بس��یاری از 
خانواده ها و جامعه مهم اس��ت و برای حل 
این مش��کل دو طرح اش��تغال روستایی و 
اش��تغال فراگیر ب��رای حل این معضل در 
کش��ور مطرح ش��ده اس��ت و بانک توسعه 
تعاون و کش��اورزی ب��ه عنوان بانک های 
عام��ل در اش��تغال روس��تایی ب��ه ش��مار 
می آین��د. وی اف��زود: درحال حاضر جهت 
تأمی��ن مناب��ع اش��تغال فراگی��ر 20 هزار 
میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک ها 
وجهت طرح اشتغال روستایی بیش از 12 
میلی��ارد تومان از مناب��ع داخلی بانک ها و 
صندوق توس��عه ملی درنظرگرفته ش��ده 
اس��ت. مهدیان خاطرنشان کرد: در رابطه 
ب��ا اش��تغال فراگیر ۵0 درصد س��همیه به 
اس��تان ها ابالغ ش��ده و در ارتباط با اشتغال 
روس��تایی 2۵ درص��د س��همیه از س��وی 
صندوق توس��عه ملی توزیع ش��ده است و 
امیدواری��م که در نیمه دوم این ماهمابقی 

نیز اختصاص داده شود.

اقدامات مؤثر بانک پاسارگاد 
در راستای تحقق شعار سال

در  پاس��ارگاد  بان��ک   
راس��تای تحقق فرامین 
مقاومت��ی،  اقتص��اد 
افزایش تولید و اش��تغال 
در طرح ه��ای قابل توج��ه و تأثیرگ��ذار 
بی ش��ماری، در عرصه ی اقتصادی کشور، 
س��رمایه گذاری و مشارکت کرده است. به 
گ��زارش بیم��ه پاس��ارگاد نق��ل از روابط  
عموم��ی بانک پاس��ارگاد، خس��رو رفیعی 
مش��اور مدیرعام��ل و مدیرروابط عمومی 
ای��ن بان��ک با بیان ای��ن مطلب گفت: این 
بان��ک، ضمن امانت داری و پاس��داری از 
س��رمایه ی س��پرده گذاران و سهامداران 
خ��ود، با مش��ارکت در طرح های مختلف 
تولیدی، زیربنایی، معدنی، پتروشیمی و ... 
گام های اساسی در راه پیشرفت و اعتالی 
اقتصاد کشور برداشته است. عالوه بر این، 
طرح ه��ای ف��وق منج��ر ب��ه افزای��ش 
چش��مگیری در میزان اش��تغال جوانان در 
بخش های مختلف کش��ور شده است. وی 
ادام��ه داد: ط��رح انتق��ال خ��ط لوله گاز به 
ع��راق، اح��داث پاالیش��گاه تولی��د قیر و 
محصوالت س��بک نفتی، احداث مخازن 
ذخی��ره نف��ت و میعان��ات گازی، ط��رح 
پاالیش��گاه میعانات گازی، طرح فرآوری 
ذغ��ال، ط��رح دکل حفاری و ارائه خدمات 
حف��اری، طرح تولی��د مس کاتدی و طرح 
تولی��د محص��والت آهن��ی برخ��ی از این 
طرح ها و پروژه ها هستند. وی در ادامه به 
س��ایر این طرح ها اش��اره ک��رد و تصریح 
کرد: طرح تولید ش��مش بیلت فوالد ساده 
کربن��ی و کم آلیاژی، ش��مش بلوم فوالد 
س��اده کربن��ی و کم آلیاژی، ط��رح تولید 
ف��والد و نی��روگاه تولی��د برق، س��اخت و 
راه اندازی مجتمع پتروشیمی کرمان، طرح 
نیروگاه ه��ای تولید ب��رق، فاز دوم احداث 
پاالیشگاه نفت سنگین، طرح های احداث 
کارخانه ه��ای تولید کنس��تانتره، کارخانه 
احی��ای ف��والد بوتیا، طرح تصفیه و انتقال 
آب از دری��ای عم��ان به اس��تان کرمان و 
هرم��زگان، ط��رح اح��داث کارخانه تولید 
آنزیم ه��ای صنعت��ی، طرح تولید متانول و 
اولفین ه��ا از گاز طبیعی، طرح توس��عه در 
زمین��ه تولی��د ورق گرم نورد عریض، طرح 
احداث پاالیشگاه بندر جاسک، احداث دو 
نی��روگاه مقیاس کوچک 2۵ مگاوات آمل 
و بابل، احداث نیروگاه مقیاس کوچک 2۵ 
گلستان، توسعه تولید ورق گرم نورد نیمه 
عری��ض و معمولی و ط��رح NGL خارگ 

نمونه ی دیگری از این طرح ها هستند.

اخبار

رئیس کل بانک مرکزی ایران با تاکید بر اینکه 
اروپ��ا می توان��د بهترین راه را برای محافظت 
از موض��ع خ��ود در برجام بیاب��د، اعالم کرد: 
ای��ران هن��وز به طور کامل به منافع وعده داده 
ش��ده در برجام دس��ت نیافته اس��ت. ولی اله 
س��یف در پیامی به کنفرانس یورومانی که با 
حضور فعاالن اقتصادی و با موضوع ایران در 
پاریس برگزار ش��د، با ترس��یم فضای عمومی 
و چشم انداز آتی اقتصاد ایران، روابط تجاری 
و اقتصادی را بهترین راه برای تحقق جهانی 
سرش��ار از صلح درازمدت و واقعی دانس��ت و 
در این راه، ایران را شریکی قابل اعتماد برای 
صل��ح و تجارت دانس��ت. رئی��س کل بانک 
مرکزی در این پیام تاکید کرد: پس از اجرای 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، ما تالش 
می کنیم اقدامات موثری را برای ورود مجدد 
اقتصاد ایران به بازارهای جهانی طراحی و اجرا 
کنیم؛ در طول این س��ال ها ایران همواره به 
تعهدات بین المللی خود در برجام عمل کرده 
است. عالوه بر این ایران اقدامات اصالحی را 
برای هماهنگ سازی قوانین و مقررات مالی و 
بانکی خود با استانداردهای بین المللی به اجرا 
گذاشته است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید 
کرد: اقتصاد ایران موفق ش��د در س��ال مالی 
گذش��ته ۶۵0 هزار فرصت شغلی ایجاد کند و 
این روند را در س��ال مالی کنونی ادامه دهد. 
با این حال پیش بینی رش��د برای س��ال جاری 
ب��ه طور عمده بر مبنای بخش های غیرنفتی 
اقتصاد خواهد بود. بر طبق پیش بینی های ما 
ک��ه با تازه تری��ن گزارش صندوق بین المللی 
پول )IMF( هماهنگ هس��تند رشد اقتصادی 
ایران در س��ال 2017 برابر 4.2 درصد خواهد 
بود. سیف یادآور شد که در سال گذشته پس از 
گذشت یک چهارم قرن، تورم تک رقمی شد 
و پیش بینی می شود تا پایان سال مالی کنونی 

تورم در همین حوزه باقی بماند.

بدهی خارجی ایران ناچیز است ���
رئیس کل بانک مرکزی در پیام خود اطمینان 
داد: بدهی خارجی ایران به نسبت اندازه تولید 
ناخالص داخلی، ذخایر ارزی و صادرات بسیار 
ناچیز اس��ت. به باور س��یف، توازن قدرتمند 
پرداخت ه��ا ب��ه هم��راه س��طح پایین بدهی 
خارجی کشور که حدود 2 درصد تولید ناخالص 

داخلی )GDP( خواهد بود منبعی از اطمینان 
برای عملکرد آینده در جذب سرمایه گذاری و 
فاینانس خارجی و همچنین جذب تکانه های 
آینده تراز پرداخت ها )BOP( به شمار می رود. 
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: با وجود 
بهبود رشد اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد 
در طول سال های گذشته، اقتصاد ایران هنوز 
با نرخ باالی بیکاری 12 درصدی مواجه است. 
بنابراین جذب س��رمایه گذاری خارجی و خلق 
اشتغال آنگونه که در برنامه توسعه کنونی بر 
آن تاکید شده است در صدر دستور کار دولت 
قرار می گیرد. سیف نوشت: همزمان، با وجود 
بازار بزرگ داخلی از یک طرف و دسترس��ی 
به بازارهای منطقه ای از طرف دیگر ظرفیت 
باالی��ی در ط��رف عرضه اقتصاد و پتانس��یل 
باالیی برای رشد اقتصاد ایران دیده می شود. 
وی با یادآوری اینکه با توجه به اولویت اشتغال 
زای��ی، دول��ت به همراه بان��ک مرکزی ایران 
اقدامات اصالحاتی قدرتمندی را برای تسهیل 
سرمایه گذاری خارجی به اجرا درآورده است، 
اظهار داش��ت: ما چندی��ن توافقنامه فاینانس 
ب��ا ارزش ح��دود 40 میلیارد یورو را در س��ال 
گذش��ته با ش��رکای خود نهایی کردیم. این 
تس��هیالت میان و درازمدت دوره هایی تا 14 
سال دارند و از طریق بانک های چندین کشور 
از جمله کره جنوبی، چین، دانمارک، اتریش، 

روسیه و ایتالیا در اختیار پروژه های ایران قرار 
خواهند گرفت.

FATF تالش برای بهبود جایگاه ایران در
س��یف با برش��مردن اقدام های انجام شده در 
زمین��ه اصالحات بخ��ش بانکی، اصالحات 
نه��ادی از جمل��ه الیحه قان��ون بانکداری و 
الیحه قانون بانک مرکزی، تقویت برنامه ها و 
ابزارهای سیاست پولی، اصالحات میان مدت 
ب��رای بهبود نظام نظارتی و تجدید س��رمایه 
بانک ها، کاهش میزان وام های معوق، بهبود 
اس��تانداردهای نقدینگی، اصالح دارایی های 
س��می، حل مش��کل بانکداری سایه، تقویت 
س��اختارهای حاکمیت��ی و الزام��ات اج��رای 
استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی از 
س��ال 201۶ که به تدریج در سراس��ر صنعت 
بانکی به اجرا گذاش��ته می ش��وند، را از جمله 
اقدام ه��ای بان��ک مرکزی برش��مرد. رئیس 
کل بان��ک مرک��زی تاکی��د کرد: ب��ه منظور 
پیشگیری از جرائم مالی و تسهیل ورود مجدد 
بانکه��ای ایران به نظام بانکی جهانی، بانک 
مرکزی اقداماتی را برای مقابله با پولش��ویی 
و تأمین مالی تروریس��م انجام داده اس��ت که 
از جمله می توان به بازبینی دس��تورالعمل ها و 
بخش��نامه های شناخت مشتری و حوزه های 
تطبیق اشاره کرد. سیف تصریح کرد: ما خود 
را متعه��د می دانی��م تا مق��ررات بین المللی را 

بپذیری��م تا بانک ه��ای ایرانی بتوانند جایگاه 
مناس��بی در بازارهای بی��ن المللی پیدا کنند. 
بانک های ما موظف هس��تند از ارائه خدمات 
بانک��ی بین الملل��ی ب��ه مش��تریانی که این 
اس��تانداردها را رعای��ت نمی کنند، خودداری 
کنند. رئیس کل بانک مرکزی خاطر نش��ان 
کرد: در راس��تای راهب��رد ملی برای مقابله با 
فس��اد، قوانی��ن مقابل��ه با پولش��ویی و تأمین 
مال��ی تروریس��م و دیگ��ر حوزه های تطبیق، 
مولفه های اصلی برای مقابله با جرائم مالی و 
افزایش شفافیت هستند. اقدامات در باالترین 
س��طح ممکن آغاز می ش��وند و هر گوش��ه از 
نظ��ام اقتص��ادی را در ب��ر می گیرند. بنابراین 
معرف��ی قوانی��ن جدی��د و بازبین��ی قوانین و 
مق��ررات موجود، طراحی و اجرای نظام های 
محک��م و پ��ای آور در حال اجرا اس��ت و گروه 
ویژه اقدام مالی )FATF(، صندوق بین المللی 
پ��ول )IMF( و راهنمای بین المللی ریس��ک 
کشوری )ICRG( به طور مرتب در جریان آن 
ق��رار می گیرند و همزمان، ایران از کمکهای 
فنی کشورهای اروپایی و غیر اروپایی استفاده 
می کند. سیف خاطر نشان کرد: اقدامات ایران 
 ICRG از نظر فنی و با جزئیات در آخرین جلسه
در ژانویه 2018 )دی - بهمن( مورد بررس��ی 
ق��رار گرف��ت و ما اطمینان داریم این اقدامات 
مورد تأیید بین المللی خواهند بود. رئیس کل 

بان��ک مرکزی نوش��ت: ما ت��الش کردیم در 
هم��ه موارد از بهترین الگوها اس��تفاده کنیم. 
من اطمینان دارم و بازخورد کشورهای عضو 
نیز نش��ان می دهد که ایران در مس��یر درستی 
ق��رار دارد. امی��دوارم ای��ران به زودی از بیانیه 
عمومی FATF خارج شود و روابط کارگزاری 

بانکی ما بیش از پیش توسعه یابد.

شرط ایران برای پایبندی برجام ���
رئی��س کل بان��ک مرکزی ب��ه اجرای برجام 
اش��اره کرد و نوش��ت: برجام محصول 2 سال 
مذاکرات سخت بود و با وجود اینکه دستاورد 
بزرگی در زمان حاضر به شمار می رود تنها در 
صورت��ی پابرج��ا خواهد ماند که همه طرف ها 
صمیمان��ه ب��ه آن احترام بگذارند و به تعهدات 
خ��ود عمل کنند. س��یف تاکید کرد: ما اعتقاد 
داری��م که اروپا می توان��د بهترین راه را برای 
محافظ��ت از موضع خ��ود در برجام پیدا کند. 
سیف تصریح کرد: ایران بارها تاکید کرده است 
که برجام محصول یک س��ناریوی برد - برد 
است و در صورتی ادامه خواهد یافت که همه ما 
شاهد تحقق اهداف خود باشیم. متاسفانه نظام 
بانکی ایران هنوز به طور کامل به منافع وعده 
داده ش��ده در برجام دس��ت پیدا نکرده است. 
رئی��س کل بانک مرکزی خاطر نش��ان کرد: 
اگر همه ما واقعًا عالقه مند هستیم که جهانی 
سرشار از صلح داشته باشیم، روابط تجاری و 
اقتص��ادی بهترین راه برای تحقق این هدف 
خواهند بود. به این منظور ما در بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران از تمام اقدامات از 
جمله تأسیس شعب بانک ها، دفاتر نمایندگی 
و برقراری روابط کارگزاری بانکی الزم برای 
خدمت به واردات، صادرات، س��رمایه گذاری 
و دیگر معامالت اس��تقبال می کنیم. س��یف 
یادآور ش��د: ما به طور کامل از نیاز به ارتقای 
استانداردها و سیستم های خود و ارائه آرامش 
بیش��تر به ش��رکا آگاه هستیم و بانک مرکزی 
ایران بر تمام بانک ها نظارت می کند تا آن ها از 
استانداردهای بین المللی پیروی کنند. رئیس 
کل بانک مرکزی در پایان نوشت: من کاماًل 
اعتقاد دارم که همکاری اقتصادی ابزاری مؤثر 
برای شکوفایی و صلح درازمدت و واقعی است 
و ایران ش��ریک قابل اعتمادی برای صلح و 

تجارت خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی؛

اروپا می تواند بهترین راه حفاظت از برجام را پیدا کند

مدیرعام��ل بانک توس��عه صادرات 
ای��ران از افزای��ش تع��داد کارگزاران 
بان��ک ب��ه 132 بان��ک خارجی خبر 
داد و گف��ت: عالوه ب��ر افزایش رتبه 
اعتب��اری، رتب��ه حمایت��ی دولت از 
بان��ک توس��عه ص��ادرات از 4 ب��ه 2 
ارتقا یافته اس��ت. ب��ه گزارش روابط 
عمومی بانک توس��عه صادرات، دکتر 
علی صالح آبادی در نشستی خبری، 
ضمن گرامیداش��ت دهه مبارک فجر 

و پیروزی انقالب اسالمی، به تشریح 
عملک��رد اعتباری این بانک تا پایان 
دی ماه جاری پرداخت و گفت: مانده 
تس��هیالت بانک 21۶ هزارمیلیارد و 
920 میلیون ریال است که 17 درصد 
آن مع��ادل 3۶ میلیارد و 8۶۵ میلیون 
ریال تس��هیالت ریالی و 83 درصد، 
مع��ادل 4 میلیارد و 914 میلیون دالر 
ارزی اس��ت. وی اضاف��ه کرد: مانده 
تسهیالت بانک در دو بخش سرمایه 

در گ��ردش و ط��رح، به ترتیب معادل 
80 ه��زار میلی��ارد ریال و بالغ بر 123 
ه��زار میلی��ارد ریال اس��ت که براین 
اس��اس 40 درصد مانده تس��هیالت 
در بخ��ش س��رمایه در گ��ردش و ۶0 
 درص��د در بخش اجرای طرح ها قرار

دارد.
رئی��س هی��ات مدیره بانک توس��عه 
ص��ادرات ای��ران تصری��ح ک��رد: 
تس��هیالت پرداختی بالغ بر ۵8 هزار 
میلیارد ریال است که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۵2 درصد رشد داشته 
اس��ت. دکتر صالح آبادی یاد آور شد: 
7۵ درصد تس��هیالت پرداختی سال 
9۶ در بخش سرمایه در گردش و 2۵ 
درصد تسهیالت در بخش طرح اعطاء 
شده است. همچنین تعداد تسهیالت 
اعطایی بالغ بر 2202 فقره بوده است 
که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
4 ر 13 درصد رش��د داشته است. وی 
درخصوص حجم س��پرده های ریالی 
اظه��ار داش��ت: این رق��م بالغ بر 29 
هزارمیلیارد ریال اس��ت که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 72 درصد رشد 

داش��ته است. مانده سپرده های ارزی 
اشخاص، بالغ بر 2217 میلیون دالر 
اس��ت که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۵8 درصد رشد، نشان می دهد.

ریی��س هی��ات مدیره بانک توس��عه 
ص��ادرات در خص��وص اعتب��ارات 
اس��نادی بانک گفت: مبلغ گش��ایش 
شده اعتبارات اسنادی تا پایان دی ماه 
سال جاری مجموعًا 900 میلیون دالر 
مجموعًا بوده است که نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل 10 درصد افزایش 
داشته است و همچنین مبلغ گشایش 
اعتباراس��نادی داخلی 3040 میلیارد 
ریال بوده که نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل 4۵ درصد رشد داشته است. 
وی همچنی��ن از رش��د 80 درصدی 
حوالج��ات ارزی بان��ک خب��ر داد و 
گف��ت: پنج میلیارد و ۵7 میلیون دالر 
مجم��وع حواله های ارزی بانک بوده 
که نسبت به سال قبل 80 درصد رشد 
مش��اهده می ش��ود و تعداد آن ۶939 
فقره بوده و نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال قبل 83 درصد رشد داشته ایم. 
وی ادام��ه داد: مبلغ ضمانتنامه های 

ریالی بانک 2410 میلیارد ریال بوده 
است که نسبت به سال قبل 24 درصد 
رشد وجود دارد ومبلغ ضمانتنامه های 
ارزی نیز 32 میلیون دالر بوده اس��ت 
که نسبت به سال قبل 40 درصد رشد 

داشته است.
مدیرعام��ل بانک توس��عه صادرات 
گفت: تعداد کارگزاران این بانک 132 
بانک خارجی است و 38 حساب بانکی 
در بانک ه��ای خارج��ی ب��ه ارزهای 
مختل��ف داریم. 71 بانک در اروپا 47 
بانک آس��یایی،12 کارگزار آفریقایی 
2 کارگ��زار ه��م در آمریکای جنوبی 
هستند. وی افزود: امسال سعی کردیم 
در کش��ورهایی که مش��تریان بانک 
توس��عه صادرات فعالی��ت می کنند، 
کارگزاران بیش��تری جذب کنیم مثل 
کشورهای افریقایی که شرکت های 
ایرانی در آنجا پروژه های مختلفی را 
اجرا می کنند. وی درخصوص مبادله 
خطوط اعتباری از جمله بانک توسعه 
ص��ادرات با بانکه��ای خارجی گفت: 
ق��رارداد فاینانس با اگزیم بانک کره 
جنوب��ی ب��ه میزان 8 میلی��ارد یورو و 

سیتیک تراست چین 10 میلیارد دالر، 
قرارداد اوبر بانک اتریش یک میلیارد 
ی��ورو و اخیراً هم خط فاینانس اگزیم 
بانک روس��یه را داش��ته ایم که هیچ 
سقفی در این قرارداد برای پروژه های 
تعریف ش��ده وجود ن��دارد. وی ادامه 
داد: ع��الوه ب��ر خط��وط فاینان��س، 
خط��وط ریفاینان��س هم داش��ته ایم 
ک��ه 100 میلیون دالر با اگزیم بانک 
ک��ره جنوب��ی، 2۵ میلیون دالر بانک 
تجارت پاریس و 2۵ میلیون دالر نیز 
با اکو بانک ترکیه و با بانکهایی چون 
EIH و بانک مجارس��تان هم درحال 
تب��ادل خ��ط ریفاینانس هس��تیم. به 
گفت��ه دکتر صالح آبادی، 100 درصد 
صادرکنندگان ممتاز کش��وری و 8۶ 
درص��د صادرکنن��دگان نمونه ملی از 
مشتریان این بانک بوده و از خدمات و 
تسهیالت این بانک بهره مند شده اند. 
وی در پاس��خ به پرسش��ی پیرامون 
معوق��ات بانک گفت: معوقات بانک 
حدود 10 درصد از حجم تس��هیالت 
21 ه��زار میلیارد تومانی را تش��کیل 

می دهد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات اعالم کرد؛

برقراری ارتباط کارگزاری با ۱32 بانک در کشورهای جهان

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: 
مدیری��ت بان��ک مرک��زی در خصوص ب��ازار ارز در مدت اخیر، 

خیلی جالب نبود. 
ه��ادی قوام��ی در گفتگو با خان��ه ملت درباره تحوالت بازار ارز 
گف��ت: درخص��وص وضعیت بازار ارز باید به نکاتی توجه ش��ود 
ک��ه می ت��وان ب��ه این موضوع اش��اره کرد ک��ه عرضه کننده و 

خریدار اصلی ارز دولت است. این نماینده مجلس با بیان اینکه 
بزرگترین خریدار و عرضه کننده ارز دولت محس��وب می ش��ود، 
تصریح کرد: افزایش قیمت ارز، به نفع دولت است چراکه نرخ 
محاس��باتی دالر براس��اس بودجه در سال جاری 3 هزار و 300 
تومان در نظر گرفته ش��ده بود اما قیمت دالر در مدت اخیر به 
بیش از 4 هزار و ۵00 تومان رس��یده، که بطور طبیعی اتفاقات 

مذکور باعث کس��ب درآمد برای دولت می ش��ود. این نماینده 
مجلس ادامه داد: هرچند دولت اعالم می کند مایل به کس��ب 
درآمد از راهکار افزایش قیمت ارز نیست اما واقعیت اقتصادی 
این اس��ت که دولت از این موضوع بهره مند می ش��ود. قوامی 
ی��ادآور ش��د: در مدت اخی��ر مدیریت بانک مرکزی درخصوص 

بازار ارز، خیلی جالب نبود.

مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز چنگی به دل نمی زند


