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 برگزاری هم اندیشی 
تحوالت اخیر در گزارش 

حسابرس بانک مهر اقتصاد
به گزارش روابط عمومی 
بان��ک مه��ر اقتصاد، این 
نشس��ت با اهدافی چون 
بررسی اهمیت تحوالت 
اخیر در گزارش حس��ابرس، تغییرات اخیر در 
شکل و محتوای گزارش حسابرس با نگاهی 
ب��ه اس��تانداردهای بین المللی حسابرس��ی 
مرتبط، استانداردهای بین المللی حسابرسی 
مرتبط با شکل و محتوای گزارش حسابرس، 
ض��رورت تغییر گزارش حس��ابرس در ایران 
برگ��زار ش��د. ارزیاب��ی فرصت ها و چالش ها 
برای حسابداران رسمی، مدیران و سرپرستان 
ارش��د حسابرس��ی، مدی��ران عام��ل و مالی 
ش��رکت های مش��مول رعای��ت IFRS و 
هلدینگ های بزرگ، اعضای هیئت علمی 
گروه حس��ابداری دانش��گاه الزهرا، مدیران و 
کارشناس��ان مربوط��ه در س��ازمان بورس، 
فرابورس و دانش��جویان دکتری در رش��ته 
حس��ابداری از دیگر اهداف برگزاری این هم 

اندیشی بودند. 

معرفی ۲۴ برنده قرعه کشی 
دستگاه های کارتخوان 

بانک سرمایه
مراسم قرعه کشی اولین 
مرحل��ه جش��نواره »۲4 
عی��ار« ش��رکت تجارت 
س��رمایه،  الکترونی��ک 
وابسته به بانک سرمایه برگزار شد و ۲4 برنده 
ای��ن مرحله از جش��نواره معرفی ش��دند. به 
گزارش روابط عمومی بانک س��رمایه، قرعه 
کش��ی مرحل��ه اول جش��نواره »۲4 عی��ار« 
ش��رکت تجارت الکترونیک سرمایه، وابسته 
به بانک سرمایه برگزار شدو ۲4 برنده خوش 
شانس این مرحله از جشنواره معرفی شدند. 

اخبار
حس��ن تلیکانی، عضو هیات مدیره بانک قرض الحس��نه مهر 
ایران با اشاره به دغدغه هاي حاکم بر نظام بانکي کشور گفت: 
روابط عمومي یکي از س��خت ترین کارهاس��ت و کساني که در 
حرفه روابط عمومي مشغول کار هستند زودتر از دیگران فرسوده 
می ش��وند و معمواًل در معرض تصمیم گیری های س��ریع قرار 
دارن��د. تلیکان��ی در ادامه تصریح کرد: با اس��تقبال هموطنان از 

خدمات و طرح های تسهیاتي بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در ۱۱ ماه س��ال جاري نس��بت به پایان س��ال گذشته بالغ بر 7۰ 
درصد جذب منابع داش��ته ایم و میزان پایین نس��بت مطالبات 
به مصارف بانک نش��ان دهنده تعهد مش��تریان آن اس��ت. وی 
در ادامه گفت: ۹۰ درصد منابع قرض الحس��نه جذب ش��ده به 
پرداخت تس��هیات به نیازمندان واقعی جامعه اختصاص یافته 

اس��ت و ۱۰ درصد مابقي نیز به عنوان ذخیره قانوني نزد بانک 
مرکزي سپرده گذاري شده است. عضو هیات مدیره بانک قرض 
الحس��نه مهر ایران در انتها با اش��اره به برنامه های آتي بانک 
اش��اره کرد: در س��ال آینده براي اولین بار فرایند حذف کاغذ از 
پروسه اعطاي تسهیات حذف خواهد شد و هم اکنون مراحل 

هماهنگی های آن در حال انجام است.

آغاز فرآیند حذف کاغذ از پروسه اعطای تسهیالت

مع��اون نظارتی بان��ک مرکزی گفت: عرصه 
بانکداری کشور از عناصر غیرمجاز پاکسازی 
ش��ده اس��ت که این امر موجب رقابت س��الم 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی با یکدیگر می ش��ود. 
فرش��اد حی��دری در یک برنام��ه تلویزیونی، 
افزود: فعالیت صرافی ها به گونه ای اس��ت که 
صدور مجوز برای فعالیت آنها س��اده تر ش��ده 
ما ۶۰۰ صرافی مجاز در کش��ور داریم که در 
ای��ن صرافی ها اگ��ر تخلفی صورت بگیرد به 

سرعت با آنها برخورد می شود. 
وی درباره س��اماندهی مؤسس��ات غیرمجاز 
اظه��ار داش��ت: 5 تعاون��ی غیرمجاز در حدود 
دو میلیون و 5۰۰ هزار نفر سپرده گذار در آنها 
س��پرده گذاری کرده بودند. ما تاش کردیم 
تا بیش از ۲ میلیون نفر از این س��پرده گذاران 
را تعیی��ن تکلی��ف کنیم. وی افزود: تنها حدود 
۱.۲ دهم درصد از این سپرده گذاران در حال 
حاضر باقی مانده که بخش��ی از س��پرده خود 
را دریاف��ت کرده ان��د و به زودی تعیین تکلیف 

می شوند.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: نحوه رفتار 
م��ا ب��ا هر تعاونی متناس��ب با ویژگی های آن 
تعاونی اس��ت، ما در مورد تعاونی فرش��تگان با 
توجه به نوع سیستم های متنوعی که داشتند 
تصمیم گرفتیم تا به سپرده هایی که تا شهریور 
۹4 افتتاح حساب شده بودند سپرده به همراه 
س��ود پرداخت ش��ود اما برای سپرده گذارانی 
که بعد از این تاریخ افتتاح حس��اب داش��تند 

س��ودی ندهیم لذا کس��انی که به همراه اصل 
سپرده ش��ان س��ود هم گرفته اند میزان آن در 
ح��دود ۱5 درصد بوده اس��ت. حیدری گفت: 
سیاس��ت ما ب��رای تعاونی های��ی که مدعی 
پرداخت س��ودهای باال به سپرده گذاران خود 
بودن��د ای��ن بود ک��ه با توجه ب��ه دارایی های 
آن تعاونی ه��ا پرداخ��ت مبالغ صورت بگیرد، 
اما بررس��ی ها نش��ان می دهد که دارایی این 
تعاونی ها در حد آنچه وعده داده اند نبوده است. 
وی گفت: ۹8.8 درصد سپرده گذاران درحال 

حاضر تعیین تکلیف شده اند. آنچه باقی مانده 
سپرده گذارانی است که سرمایه میلیاردی خود 
را نزد این تعاونی های غیرمجاز سپرده گذاری 
ک��رده بودن��د که مبل��غ کل این آن حدود ۲5 
درصد از کل سپرده ها را شامل شده و مربوط 
به همان ۱.۲ باقی مانده اس��ت، چیزی حدود 

5 هزار میلیارد تومان است.
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اصل براین 
است که هر موسسه ای ورشکسته می شود باید 
براس��اس دارایی هایی که دارد سپرده گذاران 

خود را تعیین تکلیف کند. در تاشیم تا نتایج 
هیئت تس��ویه را تا ۶ ماه آینده اطاع رس��انی 
کنیم اما این بدان معنا نیس��ت که این گروه 
باقی مانده تا ۶ ماه آینده تعیین تکلیف شده و 
مبالغ بدهی خود از این تعاونی های غیر مجاز 
را دریاف��ت می کنن��د. وی افزود: عمده گایه 
س��پرده گذاران این اس��ت که آنچه به عنوان 
سودی که تعاونی به آنها وعده داده بود دریافت 
نکرده اند اما واقعیت این است که دارایی های 
این تعاونی ها در حد وعده هایی که داده بودند 

نبود از این رو پرداخت س��ودهای وعده ش��ده 
عمًا غیر ممکن اس��ت. معاون نظارتی بانک 
مرکزی گفت: آنچه پرداخت شده براساس آن 
چیزی بود که پیش از این در وب سایت بانک 
مرکزی اطاع رس��انی ش��ده بود از این رو ما و 
بانک عامل آماده ایم تا شکایات سپرده گذاران 
ای��ن قبیل تعاونی ه��ای غیرمجاز در صورت 
هرگونه گایه ای رس��یدگی کنیم. وی گفت: 
معی��ار عم��ل ما قانون اس��ت، ت��ا پیش از این 
بان��ک مرکزی موظ��ف به نظارت بر بانک ها 
بود و عمًا وظیفه ای بر نظارت بر مؤسسات و 
تعاونی ها نداشتند، لذا نظارت بر این تعاونی با 
کسانی بود که خود اجازه فعالیت این تعاونی ها 
را ص��ادر ک��رده بودند اما ام��روز تنها ناظر به 
مؤسس��ات، تعاونی ه��ا، صندوق ها و بانک ها 

بانک مرکزی است.
مع��اون نظارتی بان��ک مرکزی افزود: عرصه 
بانکداری کشور از عناصر غیرمجاز پاکسازی 
ش��ده اس��ت که این امر موجب رقابت س��الم 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی با یکدیگر می ش��ود. 
حیدری اظهار داشت: این مؤسسات غیرمجاز 
با اخال در نظام بانکی کش��ور موجب ش��دند 
تا نرخ سود و تسهیات بانکی در شبکه مالی 
کش��ور دچار مش��کل ش��ود از این رو نبود این 
مؤسس��ات عرصه را برای سیاست های مالی 
کشور مهیا کرده است تا جایی که بانک ها در 
سال ۹7 می توانند به اقتصاد ملی کشور کمک 

کنند و خدمات مطلوب تری ارائه دهند.

معاون نظارتی بانک مرکزی اعالم کرد

عرصه بانکداری از عناصر غیرمجاز پاکسازی شد

مع��اون ص��ادرات و ام��ور بی��ن المل��ل گروه 
صنعت��ي ای��ران خودرو از ص��ادرات ۱۰ هزار 
دس��تگاه خودرو در س��ال ۹7 خبر داد و گفت: 
75 درصد از این تعداد به کش��ورهاي منطقه 
خاورمیان��ه و آفریق��ا و ۲5 درص��د نی��ز ب��ه 
کش��ورهاي CIS، آسیایي و آمریکاي التین و 

اروپا صادر خواهد شد.  

مجید کاویاني از توسعه و ارتقاي محصوالت 
ب��راي افزای��ش ص��ادرات خب��ر داد و گفت: با 
اعم��ال اس��تانداردهاي جدی��د محصوالت،  
ام��کان صادرات به بس��یاري از کش��ورها به 
راحتي امکان پذیر خواهد شد. معاون صادرات 
ای��ران خ��ودرو تاکی��د کرد: س��هم کیفیت در 
افزای��ش ص��ادرات خودرو فقط یکی از عوامل 

اس��ت و مس��ائل خارج از کنترل خودروسازان 
نق��ش اصل��ی در صادرات خ��ودرو دارند. وی 
بهره گیري از مناس��بات سیاسي براي ارتقاي 
روابط تجاري را عاملي براي افزایش صادرات 
محصول دانس��ت و خاطر نش��ان کرذ: حضور 
معرف��ي  و  خارج��ي  نمایش��گاه هاي  در 
محصوالت، اعطای تسهیات حمل به حمل 
کنندگان، اختص��اص بودجه تحقیقاتي براي 
توس��عه محصوالت، عودت عوارض گمرکي، 
ایجاد روابط بانکي مناسب و همچنین حضور 
در پیم��ان ه��اي مختلف اقتص��ادي منطقه و 
بین الملل��ی ب��راي به��ره من��دي از برخ��ي 
معافیت ه��اي صادراتي از جمله حمایت هایي 
است که از سوي دولت مي تواند انجام شود.

معاون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو 
تاکید کرد: اعطاي تسهیات به خریداران در 
بازار بین المللي موجب رقابت با خودروسازان 

جهاني خواهد شد.
کاویان��ي اف��زود: در کش��ورهاي اروپای��ي 
خودروهاي کامل بدون س��ود و با تس��هیات 
بس��یار مناس��ب صادر مي شوند که این امکان 
ب��راي م��ا وجود ندارد. اعطاي اعتبار و حمایت 
ه��اي دولت عامل موفقیت ما در کش��ورهاي 

هدف خواهد بود

 تغیی��ر راهب��رد ایران خودرو به 
سمت صادرات سودآور 

مع��اون ص��ادرات و ام��ور بی��ن المل��ل گروه 
صنعتي ایران خودرو با اش��اره به تغییر راهبرد 
ایران خودرو به سمت صادرات سودآور اظهار 
ک��رد:  در ایج��اد پایگاه هاي تولیدي در س��ایر 
کش��ورها، س��رمایه گذاري مستقیمي صورت 
ب��ا ص��ادرات  ای��ران خ��ودرو  و   نگرفت��ه 
خدم��ات فن��ي و مهندس��ي در این خصوص 
مش��ارکت کرده و س��هم سودآوري در سرمایه 

گذاري ها داشته است. 
مجید کاویاني با بیان این که در سال جاري با 
توج��ه ب��ه ش��رایط ارز، صادرات س��وددهي 
داش��ته ایم افزود: ما خود را موظف به پاس��خ 
گویي به س��هام داران مي دانیم و دس��ت یابي 
به اعداد بدون درنظر گرفتن میزان س��وددهي 

به نفع سهام داران ایران خودرو نیست.
وی اف��زود: توس��عه بازاره��اي جدید از جمله 
جمه��وری آذربایجان را ه��دف گذاري کرده 
ای��م ت��ا به عنوان هاب منطقه اي ایران خودرو 
امکان تولید و صادرات به کش��ورهاي مجاور 
را نیز داش��ته باش��یم. معاون صادرات و امور 
بی��ن الملل ایران خودرو خاطرنش��ان کرد: در 
بازارهایي که سودآوري مورد انتظار را نداشته 

باش��یم، طبق راهبرد کان ایران خودرو وارد 
نمي ش��ویم، اما اگر س��ودآوري داش��ته باشیم 
طب��ق مدل تج��اري خاصي ک��ه تعریف مي 
کنی��م با ش��رکاي خ��ود در ای��ن بازارها ورود 
خواهی��م ک��رد. وي از کش��ورهاي جمهوری 
آذربایجان، ارمنس��تان، تونس، سنگال، عراق 
و ترکمنس��تان ب��ه عنوان کش��ورهاي اصلي 
هدف نام برد و گفت: امس��ال ارزش صادرات 
محص��والت، قطعات یدکی و صادرات ریخته 

گری حدود ۱8 میلیون دالر بوده است.
کاویاني با اش��اره به استقبال مردم در بسیاري 
از کش��ورها از گیربک��س اتوماتی��ک گفت: تا 
س��ال گذشته در سبد محصوالت ایران خودرو 
محصول باگیربکس اتوماتیک وجود نداشت، 
در صورت��ي ک��ه بخ��ش اصل��ي م��ردم در 
کش��ورهاي عربي همس��ایه خواس��تار بهره 

مندي از گیربکس اتوماتیک هستند.
وي گفت: درحال حاضر گیربکس اتوماتیک به 
س��بد محصوالت افزوده ش��ده و تا پایان امسال 
5۰۰ دس��تگاه خ��ودرو اتوماتیک صادر خواهیم 
ک��رد. مع��اون صادرات و امور بی��ن الملل ایران 
خودرو افزود: در س��ال آینده س��هم بیش تري به 

محصوالت اتوماتیک اختصاص خواهیم داد.

 ص��ادرات 300 دس��تگاه پ��ژو 
پارس اتوماتیک به عراق 

گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو در رقابتی جدی 
حض��ور خ��ود در بازار ع��راق را با صدور 3۰۰ 
دس��تگاه خ��ودروی پژو پ��ارس اتوماتیک تا 
اواخ��ر امس��ال افزای��ش م��ي دهد .  حس��ن 
گلچوبی��ان، مدیر صادرات منطقه خاورمیانه و 
آفریق��ا گ��روه صنعتی ایران خودرو با بیان این 
مطل��ب اف��زود: ب��ازار عراق یک��ی از بهترین 
بازارهای صادراتی ایران خودرو به ش��مار می 
رود و ای��ن ب��ازار نی��ز مانن��د س��ایر بازارهای 
صادرات��ی دیگ��ر در انتظ��ار محص��والت 

اتوماتیک است.
وی با اش��اره به این که  بازار عراق، در ش��رایط 
بازس��ازی اقتصاد و صنعت این کشور، یکی از 
بازارهای پرکش��ش برای خودروسازان ایرانی 
است متذکر شد: ایران خودرو در تاش است 
تا سهم بیشتری از این بازار را از آن خود کند. 
گلچوبیان در خصوص مشکل تعرفه گمرکی 
و تغییر در سیاست کشور عراق توضیح داد:  با 
رایزنی های الزم در این مس��یر، چش��م انداز 
ص��ادرات ای��ن منطقه در س��ال ه��ای آینده 

هموارتر خواهد شد.

برنامه های صادراتی ایران خودرو در سال97


