بازتاب ششمین کنفرانس تامین مالی درایران
در روزنامه های سراسری و خبرگزاری ها
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ششمین کنفرانس تامین مالی
ششمین کنفرانس «توسعه نظامتامین مالی در ایران»
برگزار می شود

ششمین کنفرانس «توسعه نظامتامین مالی در ایران» با همکاری بانک توسعه
اسالمی ،هفته آینده در تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا) ،ششمین کنفرانس «توسعه نظام
تامین مالی در ایران» با هدف ارزیابی وضعیت نظامتامین مالی در کش��ور و بررسی
قابلیتها و مکانیزمهای رشد آن ،با همکاری بانک توسعه اسالمی و با حضور
وزرای اقتصاد و امور دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت و رئیسکل بانک مرکزی،
روزهای  11و  12اسفندماه در مرکز همایشهای سازمان صدا و سیما برگزار
میشود.
براساس این گزارش« ،ارائه برنامهها و سیاستهای دولت و تصمیمگیران
جهت توس��عه نظامتامین مالی در قالب س��خنرانیهای کلیدی»« ،انتقال
تجربیات شرکتها و موسسات داخلی و برخی شرکتهای معتبر بینالمللی
در حوزه الگوها» و «ش��یوههایتامین مالی در قالب برگزاری میزگردها و پانلهای
تخصصی» از جمله محورهای مورد بررس��ی در این کنفرانس اس��ت .همچنین در
حاشیه این کنفرانس ،کارگاهها و سمینارهای آموزشی درباره «اوراق صکوک» برگزار
میشود.
مسئول دبیرخانه این کنفرانس در گفتوگو با ایکنا اظهار کرد :ششمین کنفرانس
«توسعه نظامتأمین مالی در ایران» به همت «گروه مدیریت مالی و سرمایهگذاری
مرکز مطالعات تکنولوژی دانش��گاه صنعتی شریف» در اس��فند ماه  1392برگزار
میشود.
وی گفت :این برنامه ،همانند سال گذشته از مشارکت فعال بانک توسعه اسالمی،
بانک ملت و شرکت تأمین سرمایه بانک ملت برخوردار است .طی سالیان گذشته این
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برنامهها همواره محلی برای تبادل نظر و آشنایی خیل قابل توجهی از کارشناسان،
مدیران و عالقهمندان مس��ائل مالی با س��ازوکارها و عملکردهای ابزارها ،شیوهها و
نهادهای نوینتأمین مالی در پروژههای مختلف بوده است .اقبال فعاالن حوزه تأمین
مالی کشور از این برنامه و برگزاری برنامههای دیگر توسط سایر فعاالن بازار مالی در
کشور نشان دهنده احساس نیاز گسترده به مسائل آموزشی و ترویجی در حوزه بازار
مالی کشور است.
وی ادامه داد :سلس��له کنفرانسهای «توسعه نظامتأمین مالی در
ایران» را میتوان برنامهای برای ارزیابی وضعیت نظامتأمین مالی در
کشور و بررسی قابلیتها و مکانیزمهای رشد آن در نظر گرفت .انتظار ما
این است که در تداوم این کنفرانس ،تصمیمگیران ،تصمیمسازان ،برخی
از فعاالن و چهرههای معتبر بینالمللی و سایر فعاالن حوزه مالی گردهم
آمده و چالشها و فرصتهای توسعه نظامتأمین مالی در ایران را مورد
کنکاش قرار دهند تا بتوانیم از تجربیات و علوم روز دنیا در این حوزه بهره
برده و نوآوریهای مالی را با هدف شکوفایی اقتصادی مورد استفاده قرار دهیم.
مس��ئول دبیرخانه کنفرانس «توس��عه نظامتأمین مالی در ایران» ،تمرکز این
کنفرانس را تأکید بر توسعه نوآوریهای مالی در ایران و استفاده از فضای مثبت ایجاد
شده بینالمللی در ماههای اخیر برای استفاده از ابزارهای تأمین مالی بینالمللی دانست
و عنوان کرد :حضور وزرای اقتصاد و امور دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت و رئیس کل
بانک مرکزی و مشارکت بانکها و موسسات مالی و اعتباری ،حضور مناسب و شایسته
نهادها و ارگانهای صنعتی و اجرایی ،مشارکت نهادهای آموزشی معتبر و طراحی
کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی ،از ویژگیهای بارز این برنامه است.
وی اظهار کرد :تاکنون بیش از  250مقاله به دبیرخانه این کنفرانس ارائه شده است
که بخش مهمی از این مقاالت مربوط به مباحث اقتصاد اسالمی است و از این مقاالت
ارسالی ،تعداد  30مقاله پذیرفته شده است

ششمین کنفرانس «توسعه نظامتامین مالی در ایران»
برگزار می شود
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ششمین کنفرانس «توس��عه نظامتامین مالی در
ایران» با هدف ارزیابی وضعیت نظ��امتامین مالی در
کش��ور و بررس��ی قابلیتها و مکانیزمهای رشد آن،
روزهای  11و  12اسفندماه در تهران برگزار می شود.
تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی
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كنفرانس (( توسعه نظام تأمين مالي در ايران )) به
ايستگاه ششم رسيد

کنفرانس «توسعه نظامتأمین مالی در ایران» به ایستگاه
ششم رسید

كنفرانس (( توسعه نظام تأمين مالي در ايران )) به
ايستگاه ششم رسيد به همت ((گروه مديريت مالي
و سرمايه گذاري مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه
صنعتي شريف )) يازده و دوازدهم اسفندماه برگزار
مي شود .به گزارش مناقصه مزايده ،سلسله كنفرانس
هاي (( توسعه نظام تأمين مالي در ايران )) با هدف
ارزيابي وضعيت نظام تأمين مالي در كشور و بررسي
قابليت ها و مكانيزم هاي رشد آن تشكيل مي ش��ود .بر اساس اطالعيه دبيرخانه
كنفرانس،از عمده برنامه هايي كه در اين كنفرانس مدنظر بوده اس��ت،ارايه برنامه
ها و سياس��ت هاي دولت و تصميم گيران جهت توسعه نظام تأمين مالي در قالب
سخنراني هاي كليدي ،انتقال تجربيات شركت ها و مؤسسات داخلي و برخي شركت
هاي معتبر بين المللي در حوزه الگوها و شيوه هاي تأمين مالي در قالب برگزاري
ميزگردها و پانل هاي تخصصي و برگزاري كارگاهها و سمينارهاي آموزشي است.
تمركز كنفرانس اخير تأكيد بر توسعه نوآوري هاي مالي در ايران و استفاده از فضاي
مثبت ايجاد شده بين المللي در ماه هاي اخير براي استفاده از ابزارهاي تأمين مالي
بين المللي است.از ديگر نكات كنفرانس ششم ،حضور و مشاركت بانك ها و مؤسسات
مالي و اعتباري،نهادها وا رگانهاي صنعتي واجرايي ،مشاركت نهادهاي آموزشي معتبر
و طراحي كارگاه هاي آموزشي و نشست هاي تخصصي است.تامین مالی

شش��مین کنفرانس «توس��عه نظامتأمین مالی در
ایران» به همت «گروه مدیریت مالی و س��رمایهگذاری
مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف» یازده و
دوازدهم اسفندماه برگزار می شود.
به گ��زارش پایگاه اط�لاع رس��انی بازاره��ای مالی
(ایستانیوز)  ،سلسله کنفرانسهای «توسعه نظامتأمین
مالی در ایران» با هدف ارزیابی وضعیت نظامتأمین مالی در کشور و بررسی قابلیتها
و مکانیزمهای رشد آن تشکیل می شود.
بر اساس اطالعیه دبیرخانه کنفرانس ،از عمده برنامههایی که در این کنفرانس
مدنظر بوده است ،ارائه برنامهها و سیاستهای دولت و تصمیمگیران جهت توسعه
نظامتأمی��ن مالی در قالب س��خنرانیهای کلیدی ،انتقال تجربیات ش��رکتها و
موسسات داخلی و برخی شرکتهای معتبر بینالمللی در حوزه الگوها و شیوههای
تأمین مالی در قالب برگزاری میزگردها و پانلهای تخصصی و برگزاری کارگاهها و
سمینارهای آموزشی است.
تمرکز کنفرانس اخیر تأکید بر توس��عه نوآوریهای مالی در ایران و استفاده از
فضای مثبت ایجاد شده بینالمللی در ماههای اخیر برای استفاده از ابزارهای تأمین
مالی بینالمللی است.
از دیگر نکات کنفرانس شش��م ،حضور و مش��ارکت بانکها و موسسات مالی و
اعتباری ،نهادها و ارگانهای صنعتی و اجرایی ،مشارکت نهادهای آموزشی معتبر و
طراحی کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی است.
گفتنی است این برنامه با همکاری بانک ملت ،شرکت تأمین سرمایه بانک ملت و
بانک توسعه اسالمی برگزار می شود

برگزاری کنفرانس توسعه نظامتامین مالی در ایران
شش��مین کنفرانس «توس��عه نظ��امتأمین
مالی در ایران» به همت «گ��روه مدیریت مالی و
سرمایهگذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه
صنعتی شریف»  ۱۱و  ۱۲اس��فندماه برگزار می
شود.
به گزارش من بانک به نقل از ایس��نا ،سلسله
کنفرانسهای «توسعه نظامتأمین مالی در ایران»
با هدف ارزیابی وضعیت نظامتأمین مالی در کشور و بررسی قابلیتها و مکانیزمهای
رشد آن تشکیل می شود.
بر اساس اطالعیه دبیرخانه کنفرانس ،از عمده برنامههایی که در این کنفرانس
مدنظر بوده است ،ارائه برنامهها و سیاستهای دولت و تصمیمگیران جهت توسعه
نظامتأمی��ن مالی در قالب س��خنرانیهای کلیدی ،انتقال تجربیات ش��رکتها و
موسسات داخلی و برخی شرکتهای معتبر بینالمللی در حوزه الگوها و شیوههای
تأمین مالی در قالب برگزاری میزگردها و پانلهای تخصصی و برگزاری کارگاهها و
سمینارهای آموزشی است.
تمرکز کنفرانس اخیر تأکید بر توس��عه نوآوریهای مالی در ایران و استفاده از
فضای مثبت ایجاد شده بینالمللی در ماههای اخیر برای استفاده از ابزارهای تأمین
مالی بینالمللی است.
از دیگر نکات کنفرانس شش��م ،حضور و مش��ارکت بانکها و موسسات مالی و
اعتباری ،نهادها و ارگانهای صنعتی و اجرایی ،مشارکت نهادهای آموزشی معتبر و
طراحی کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی است.
گفتنی است این برنامه با همکاری بانک ملت ،شرکت تأمین سرمایه بانک ملت و
بانک توسعه اسالمی برگزار می شود

من بانک

کنفرانس «توسعه نظامتأمین مالی در ایران» به ایستگاه
ششم رسید
اکوتودی:ششمینکنفرانس«توسعهنظامتأمینمالی
در ایران» به همت «گروه مدیریت مالی و سرمایهگذاری
مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف» یازده
و دوازدهم اسفندماه برگزار می شود.
سلسله کنفرانسهای «توسعه نظامتأمین مالی در
ایران» با هدف ارزیابی وضعیت نظامتأمین مالی در کشور
و بررسی قابلیتها و مکانیزمهای رشد آن تشکیل می شود.
بر اساس اطالعیه دبیرخانه کنفرانس ،از عمده برنامههایی که در این کنفرانس
مدنظر بوده است ،ارائه برنامهها و سیاستهای دولت و تصمیمگیران جهت توسعه
نظامتأمی��ن مالی در قالب س��خنرانیهای کلیدی ،انتقال تجربیات ش��رکتها و
موسسات داخلی و برخی شرکتهای معتبر بینالمللی در حوزه الگوها و شیوههای
تأمین مالی در قالب برگزاری میزگردها و پانلهای تخصصی و برگزاری کارگاهها و
سمینارهای آموزشی است .تمرکز کنفرانس اخیر تأکید بر توسعه نوآوریهای مالی
در ایران و استفاده از فضای مثبت ایجاد شده بینالمللی در ماههای اخیر برای استفاده
از ابزارهای تأمین مالی بینالمللی است.
از دیگر نکات کنفرانس شش��م ،حضور و مش��ارکت بانکها و موسسات مالی و
اعتباری ،نهادها و ارگانهای صنعتی و اجرایی ،مشارکت نهادهای آموزشی معتبر و
طراحی کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی است.
گفتنی است این برنامه با همکاری بانک ملت ،شرکت تأمین سرمایه بانک ملت و
بانک توسعه اسالمی برگزار می شود

ششمین کنفرانس تامین مالی

تمرکز کنفرانس بر توسعه نوآوریهای مالی در ایران
و اس��تفاده از فضای مثبت ایجاد شده بینالمللی در ماه
های اخیر برای اس��تفاده از ابزاره��ای تأمین مالی بین
المللی است.
شش��مین کنفرانس «توس��عه نظامتأمین مالی در
ایران» به همت «گروه مدیریت مالی و س��رمایهگذاری
مرکز مطالعات تکنولوژی دانش��گاه صنعتی ش��ریف» یازده و دوازدهم اسفندماه
برگزار می شود.
به گزارش ایلنا،سلسله کنفرانسهای «توسعه نظامتأمین مالی در ایران» با هدف
مکانیزم های رشد

ارزیابی وضعیت نظامتأمین مالی در کشور و بررسی قابلیتها و
آن تشکیل می شود.
بر اساس اطالعیه دبیرخانه کنفرانس،از عمده برنامههایی که در این کنفرانس
ت های دولت و تصمی م گیران جهت توسعه
مدنظر بوده است ،ارائه برنامهها و سیاس 
ت ها و
ی های کلیدی ،انتقال تجربیات ش��رک 
نظامتأمین مالی در قالب س��خنران 
ن المللی در حوزه الگوها و شیوه های
موسسات داخلی و برخی شرکتهای معتبر بی 
ل های تخصصی و برگزاری کارگاهها و
تأمین مالی در قالب برگزاری میزگردها و پان 
سمینارهای آموزشی است.
تمرکز کنفرانس اخیر تأکید بر توس��عه نوآوریهای مالی در ایران و استفاده از
فضای مثبت ایجاد شده بینالمللی در ماههای اخیر برای استفاده از ابزارهای تأمین
مالی بینالمللی است.
از دیگر نکات کنفرانس شش��م ،حضور و مش��ارکت بانکها و موسسات مالی و
اعتباری ،نهادها و ارگانهای صنعتی و اجرایی ،مشارکت نهادهای آموزشی معتبر و
ت های تخصصی است.
طراحی کارگاههای آموزشی و نشس 
گفتنی است این برنامه با همکاری بانک ملت ،شرکت تأمین سرمایه بانک ملت و
بانک توسعه اسالمی برگزار می شود.تامین مالی

یازدهم و دوازدهم اسفندماه:ششمین کنفرانس توسعه
نظام تامین مالی در ایران برگزار میشود
یازده��م و دوازدهم اسفندماه:شش��مین کنفرانس
توسعه نظام تامین مالی در ایران برگزار میشود
شش��مین کنفرانس توس��عه نظام تامین مالی در
ایران ،یازده و دوازدهم اسفندماه در سالن همایشهای
بینالمللی صدا و سیما برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس ،ج��واد جلوداری دبیر
اجرایی این کنفرانس از سخنرانی ولی اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی ،آخوندی
وزیر راه و شهرس��ازی و علی صالح آبادی رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در
افتتاحیه این مراسم خبر داد.
وی افزود :مدیر عامل بانک ملت و مدیر عامل بانک پارسیان هم مدیران دو بانک
خصوصی هستند که در این کنفرانس سخنرانی میکنند.
به گفته وی این همایش در روزه��ای  11و  12اس��فند در مرکز همایشهای
بینالمللی صدا و سیما برگزار میشود.تامین مالی

كنفرانس "توسعه نظامتأمين مالي در ايران" به ايستگاه
ششم رسيد
ششمين كنفرانس "توسعه نظامتأمين مالي در
ايران" به همت "گروه مديريت مالي و سرمايهگذاري
مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف"
يازده و دوازدهم اس��فندماه برگزار ميشود.سلسله
كنفرانسهاي "توس��عه نظامتأمين مالي در ايران"
با هدف ارزيابي وضعيت نظامتأمين مالي در كشور
و بررس��ي قابليتها و مكانيزمهاي رش��د آن تشكيل ميش��ود.بر اساس اطالعيه
دبيرخانه كنفرانس ،از عمده برنامههايي كه در اين كنفرانس مدنظر بوده اس��ت،
ارائه برنامهها و سياستهاي دولت و تصميمگيران جهت توسعه نظامتأمين مالي
در قالب سخنرانيهاي كليدي ،انتقال تجربيات ش��ركتها و موسسات داخلي و
برخي شركتهاي معتبر بينالمللي در حوزه الگوها و شيوههايتأمين مالي در قالب
برگزاري ميزگردها و پانلهاي تخصصي و برگزاري كارگاهها و سمينارهاي آموزشي
است.تمركز كنفرانس اخير تأكيد بر توسعه نوآوريهاي مالي در ايران و استفاده از
فضاي مثبت ايجاد شده بينالمللي در ماههاي اخير براي استفاده از ابزارهاي تأمين
مالي بينالمللي است .از ديگر نكات كنفرانس ششم ،حضور و مشاركت بانكها و
موسسات مالي و اعتباري ،نهادها و ارگانهاي صنعتي و اجرايي ،مشاركت نهادهاي
آموزشي معتبر و طراحي كارگاههاي آموزشي و نشستهاي تخصصي است.گفتني
است اين برنامه با همكاري بانك ملت ،شركت تأمين سرمايه بانك ملت و بانك توسعه
اسالمي برگزار ميشود .تامین مالی

ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران ،یازده
و دوازدهم اسفند در سالن همایشهای بینالمللی صدا و
سیما برگزار میشود.
جواد جل��وداری دبیر اجرایی ای��ن کنفرانس از
سخنرانی ولی اهلل س��یف رئیس کل بانک مرکزی،
آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی و علی صالح آبادی
رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در افتتاحیه
این مراسم خبر داد.وی افزود :مدیر عامل بانک ملت
و مدیر عامل بانک پارس��یان هم مدی��ران دو بانک
خصوصی هستند که در این کنفرانس سخنرانی میکنند.همچنین جلسه مجمع
عمومی فوقالعاده بانک تجارت برای تصمیمگیری در مورد افزایش سرمایه ۱۶۱۷
درصدی بیستم اسفند برگزار میشود.
به گزارش فارس ،طبق آخرین اطالعیه بانک تجارت در سامانه جامع اطالع رسانی
ناشران  ،مجمع عمومی فوقالعاده برای تصمیمگیری درباره افزایش سرمایه بیستم
اسفند برگزار میشود.
بنا بر این گزارش ،این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها (زمین،
عرصه و اعیان) به میزان  ۱۶۱۷درصد خواهد بود.تامین مالی
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درنیمه اول اسفند برگزار میشود؛ ششمین کنفرانس
توسعه نظامتأمین مالی در ایران
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ششمین کنفرانس تامین مالی
برگزاری ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در
ایران
تهران -ایرنا -ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین
مالی در ایران در روزهای یازده و دوازدهم اس��فندماه در
تهران برگزار می شود.
جواد جلوداری دبیر اجرایی این کنفرانس از سخنرانی
ولی اهلل س��یف رییس کل بانک مرکزی ،عباس آخوندی
وزیر راه و شهرس��ازی وعلی صالح آبادی رییس سازمان
بورس و اوراق بهادار در مراسم گشایش این همایش خبر داد و افزود :مدیران عامل
بانک های ملت و پارسیان هم مدیران دو بانک خصوصی هستند که در این همایش
سخنرانی می کنند.
جلوداری استقبال از کنفرانس ششم را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت :حضور
جمع زیادی از مدیران و کارشناسان بازار پول و سرمایه ،نوید بخش برگزاری برنامه
ای پربار و اثرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به برگزاری پنج دوره قبلی این برنامه افزود :زمانی که این اتفاق در
دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفت ،میزان آشنایی با این حوزه بسیار کم بود.این
کنفرانس با رسالت آموزش و آگاهی دهی به فعاالن حوزه پول و سرمایه ،توانست
موج جدیدی ایجاد کند به نحوی که امسال  250مقاله ،به دبیرخانه آمده است .این
موضوع نش��ان می دهد که اهمیت مباحث تامین مالی در کشور جا افتاده است و
کارشناسان و متخصصان زیادی به این حوزه ورود پیدا کرده اند.
دبیر اجرای کنفرانس توس��عه نظام تامبن مالی در ایران ،به تشریح برنامه این
کنفرانس دو روزه پرداخت و گفت :در روز اول پس از س��خنرانی ها ،یک نشس��ت
تخصصی و دو کارگاه برگزار می شود .روز دوم هم کارگاه های آموزشی تکمیل کننده
برنامه های روز اول هستند.
وی همچنین به حمایت بانک توسعه اسالمی و تایید این برنامه اشاره کرد.
ششمین همایش توسعه نظام تامین مالی در ایران به همت گروه مالی و سرمایه
گذاری دانشگاه صنعتی شریف ،بانک ملت ،شرکت تامین سرمایه بانک ملت و بانک
توسعه اسالمی برگزار می شود

ششمین کنفرانس «توسعه نظامتامین مالی در ایران»
برگزار می شود
شش��مین کنفرانس «توس��عه نظامتامین مالی در
ایران» با هدف ارزیابی وضعیت نظامتامین مالی در کشور
و بررسی قابلیتها و مکانیزمهای رشد آن ،روزهای  11و
 12اسفندماه در تهران برگزار می شود.
به گزارش روز یکش��نبه ایرنا از دبیرخانه کنفرانس،
ارایه برنام ه ها و سیاستهای دولت و تصمیمگیران جهت
توسعه نظامتامین مالی در قالب سخنرانیهای کلیدی ،انتقال تجربیات شرکتها و
ن المللی در حوزه الگوها و شیوههای
موسسات داخلی و برخی شرکتهای معتبر بی 
تامین مالی در قالب برگزاری میزگردها و پانلهای تخصصی و برگزاری کارگاهها و
سمینارهای آموزشی سلسله کنفرانسهای «توسعه نظامتامین مالی در ایران» از
جمله محورهای مورد بررسی در این کنفرانس خواهد بود.
تمرکز کنفرانس اخیر تاکید بر توس��عه نوآوریهای مالی در ایران و استفاده از
فضای مثبت ایجاد شده بینالمللی در ماههای اخیر برای استفاده از ابزارهای تامین
مالی بینالمللی است.
از دیگر نکات کنفرانس شش��م ،حضور و مش��ارکت بانکها و موسسات مالی و
اعتباری ،نهادها و ارگانهای صنعتی و اجرایی ،مشارکت نهادهای آموزشی معتبر و
طراحی کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی است.
این کنفرانس به همت گ��روه مدیریت مالی و س��رمایهگذاری مرکز مطالعات
تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری بانک ملت ،شرکت تامین سرمایه
بانک ملت و بانک توسعه اسالمی برگزار می شود
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بستن یازدهم و دوازدهم اسفندماه:

برگزای کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
یازدهم و دوازدهم اس��فندماه :برگزای کنفرانس
توسعه نظام تامین مالی در ایران
مالی پرس :ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین
مالی در ایران ،یازده و دوازدهم اس��فندماه در س��الن
همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار میشود.
به گزارش مالی پرس  ،جواد جلوداری دبیر اجرایی
این کنفرانس از سخنرانی ولی اهلل سیف رئیس کل بانک
مرکزی ،آخوندی وزیر راه و شهرسازی و علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و
اوراق بهادار در افتتاحیه این مراسم خبر داد.
وی افزود :مدیر عامل بانک ملت و مدیر عامل بانک پارسیان هم مدیران دو بانک
خصوصی هستند که در این کنفرانس سخنرانی میکنند.
به گفته وی این همایش در روزه��ای  11و  12اس��فند در مرکز همایشهای
بینالمللی صدا و سیما برگزار میشود.تامین مالی

برگزاری کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در  ۱۱و ۱۲
اسفند
شش��مین کنفرانس توس��عه نظام تامین مالی در
ایران ،یازده و دوازدهم اسفندماه در سالن همایشهای
بینالمللی صدا و سیما برگزار میشود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،جواد
جلوداری دبیر اجرایی این کنفرانس از سخنرانی ولی
اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی ،آخوندی وزیر راه و
شهرسازی و علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در افتتاحیه این
مراسم خبر داد.
وی افزود :مدیر عامل بانک ملت و مدیر عامل بانک پارسیان هم مدیران دو بانک
خصوصی هستند که در این کنفرانس سخنرانی میکنند.
به گفته وی این همایش در روزه��ای  11و  12اس��فند در مرکز همایشهای
بینالمللی صدا و سیما برگزار میشود.تامین مالی

برگزاري ششمين کنفرانس توسعه نظامتأمين مالي در
ايران

روبط عمومی
بورس

ششمين كنفرانس توسعه نظام مالي اسفند
ماه برگزار مي شود.
به گزارش روابط عموم��ي واموربين الملل
بورس اوراق بهادار تهران به نقل از واحد توسعه
فرهنگ س��رمايهگذاري ،گروه مديريت مالي
و س��رمايه گذاري مرکز مطالعات تکنولوژي
دانشگاه صنعتي ش��ريف ،ششمين کنفرانس
«توسعه نظامتأمين مالي در ايران» را در  11و  12اس��فند ماه سال جاري برگزار
ميكند.
عالقمندان ميتوانند براي کسب اطالع بيشتر ميتوانند به سايت آموزش و يا
اينجا مراجعه نمايند.
تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی
 11و  12اسفند ماه؛ کنفرانس توسعه نظامتامین مالی در
ایران برگزار میشود

ششمین کنفرانس «توسعه نظامتأمین مالی در ایران» به
همت «گروه مدیریت مالی و سرمایهگذاری مرکز مطالعات
تکنولوژی دانش��گاه صنعتی ش��ریف»  11و  12اسفندماه
برگزار می شود.
به گزارش ایسنا ،سلس��له کنفرانسهای «توسعه نظام
تأمین مالی در ایران» با هدف ارزیابی وضعیت نظامتأمین
مالی در کشور و بررسی قابلیتها و مکانیزمهای رشد آن تشکیل می شود.
بر اساس اطالعیه دبیرخانه کنفرانس ،از عمده برنامههایی که در این کنفرانس
مدنظر بوده است ،ارائه برنامهها و سیاستهای دولت و تصمیمگیران جهت توسعه
نظامتأمی��ن مالی در قالب س��خنرانیهای کلیدی ،انتقال تجربیات ش��رکتها و
موسسات داخلی و برخی شرکتهای معتبر بینالمللی در حوزه الگوها و شیوههای
تأمین مالی در قالب برگزاری میزگردها و پانلهای تخصصی و برگزاری کارگاهها و
سمینارهای آموزشی است.
تمرکز کنفرانس اخیر تأکید بر توس��عه نوآوریهای مالی در ایران و استفاده از
فضای مثبت ایجاد شده بینالمللی در ماههای اخیر برای استفاده از ابزارهای تأمین
مالی بینالمللی است.
از دیگر نکات کنفرانس شش��م ،حضور و مش��ارکت بانکها و موسسات مالی و
اعتباری ،نهادها و ارگانهای صنعتی و اجرایی ،مشارکت نهادهای آموزشی معتبر و
طراحی کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی است.
گفتنی است این برنامه با همکاری بانک ملت ،شرکت تأمین سرمایه بانک ملت و
بانک توسعه اسالمی برگزار می شود
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یازدهم و دوازدهم اسفندماه:

ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران برگزار
میشود

ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران،
یازده و دوازدهم اسفندماه در سالن همایشهای بینالمللی
صدا و سیما برگزار میشود.
به گزارش خبرگ��زاری فارس ،جواد جل��وداری دبیر
اجرایی این کنفرانس از سخنرانی ولی اهلل سیف رئیس کل
بانک مرکزی ،آخوندی وزیر راه و شهرسازی و علی صالح
آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در افتتاحیه این
مراسم خبر داد.
وی افزود :مدیر عامل بانک ملت و مدیر عامل بانک پارسیان هم مدیران دو بانک
خصوصی هستند که در این کنفرانس سخنرانی میکنند.
به گفته وی این همایش در روزه��ای  11و  12اس��فند در مرکز همایشهای
بینالمللی صدا و سیما برگزار میشود

همکاری شرکای تامین منابع مالی بانک ملت با دانشگاه
صنعتی شریف
رییس دانشگاه صنعتی ش��ریف مدل اقتصادی
امروز این دانشگاه را استفاده از علم و فناوری شرکت
های دانش بنیان برشمرد و گفت :هم اکنون شرکای
تامین مناب��ع مالی بانک ملت با دانش��گاه صنعتی
شریف همکاری دارند و در تالش��یم این همکاری
ها ادامه یابد.به گزارش من بانک رضا روستاآزاد روز
یکشنبه در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران افزود :در گذشته
اکثر شرکای دانشگاه صنعتی شریف پژوهشی بودند که حال با مدل اقتصادی شریف
( )MITاین همکاری با ش��رکای تامین مالی بانک ملت نیز محقق شده است که
فضای کار و اشتغال را بیش از گذشته ایجاد خواهد کرد.
وی با بی��ان این که در حال حاضر فضای کش��ور از لحاظ اقتصادی ،سیاس��ی،
اجتماعی برای تامین منابع مالی مناسب اس��ت  ،اظهار داشت :برای اکثر پروژه ها
تامین منابع مالی دولتی کافی نیست به طوری که هم اکنون پروژه های در دست
اجرا  ۵۰میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد و تنها می توانیم بخش اندکی را از منابع
دولتی تامین کنیم و خوشبختانه دانشگاه صنعتی شریف به شکل پیشرو در این فضا
حضور دارد.
رییس دانشگاه صنعتی ش��ریف ادامه داد :هم اکنون  ۶ماموریت در بخش های
آموزش ،پژوهش ،فناوری ،ارتباط با صنع��ت و ارایه خدمات صنعتی ،کارآفرینی و
فرهنگی به شکل جدی در دانشگاه صنعتی شریف فعال است.
روستا آزاد در بحث تامین منابع مالی این دانشگاه گفت :سال گذشته دانشگاه
صنعتی شریف توانست  ۵۰درصد اعتبارات خود را از محل منابع مالی خود و بدون
دریافت اعتبارات دولتی تامین کند که اقدام ارزنده ای به شمار می رود.
وی افزود :با توجه به تاکیدات اس��ناد باالدستی کشور ،چش��م انداز  ۲۰ساله،
سیاس��ت های ابالغی مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و  ۱۱بند از
بخشنامه رییس جمهوری باید تامین منابع مالی برای توسعه اقتصادی کشور به طور
جدی پیگیری ودنبال شود.
رییس دانش��گاه صنعتی ش��ریف در ادامه گفت :در طی برگزاری ش��ش دوره
از کنفرانس های توس��عه نظام تامین مالی در ایران  ۱۳۰۰مقاله به دبیرخانه این
کنفرانس ارایه شد ،که از این تعداد  ۱۹۰مقاله منتشر شده است.

با حضور مقامات بانکی و بورسی صورت گرفت:

شروع به کار ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در
ایران
اعتبار -ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی
در ایران با حضور مقامات بانکی و بازار سرمایه کشورمان
در محل س��الن همایش های بین المللی صدا و سیما
شروع به کار کرد.
به گزارش پایگاه خبری اعتبار ،این همایش به همت
بانک ملت و شرکت تامین سرمایه این بانک و با مشارکت
بانک ها و شرکت های بورسی کشور از امروز یکشنبه  11اسفندماه شروع می شود و
به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.
محمدرضا ساروخانی مدیرعامل بانک  ،علی دیواندری مدیرعامل بانک پارسیان،
رضا روستا آزاد رییس دانشگاه صنعتی شریف ،علی صالح آبادی رییس سازمان بورس
و اوراق بهادار ،عباس آخوندی وزیر مسکن وشهرسازی ،محمدرضا نعمت زاده وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ،طهماسب مظاهری نماینده بانک توسعه اسالمی ،پیمان
قربانی معاون اقتصادی رییس کل بانک مرکزی و علی قاسمی ارمکی مدیرعامل
شرکت تامین سرمایه بانک ملت سخنرانان روز اول همایش توسعه نظام تامین مالی
خواهند بود.تامین مالی
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ششمین کنفرانس تامین مالی
آﻏﺎزهمکاری  7ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان

ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻈﯿﺮ؛
وزﯾﺮ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ،وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ
و ...ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی وزﯾﺮ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی در اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راه اﻧﺪازی
ﺻﻨﺪوق ھﺎی زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در  5ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اظﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ھﻨﻮز
اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ھﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ
ھﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ.
وی ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮫﻢ در ﮐﺸﻮر را ﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی روﺷﻨﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت ھﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ ،اﻓﺰود :ھﻨﻮز ﺑﺎ
ﻣﻔﮫﻮم ﻋﺪاﻟﺖ ،ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ھﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ .ھﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻘﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﮐﺸﻮر ﺣﻞ ﻧﺸﻮد،
ھﻤﭽﻨﺎن درﮔﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد .آﺧﻮﻧﺪی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی
ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت اﺳﺖ،
اﻓﺰود :ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ھﺰﯾﻨﻪ
ھﺎی دوﻟﺖ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ  30ﺗﺎ  40درﺻﺪ
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺟﺎری دوﻟﺖ از طﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .وی ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ در ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و اظﮫﺎر داﺷﺖ :اﺟﺮای
اﯾﻦ طﺮح ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ رﻓﻊ ﻓﻘﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺨﺪوش ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ طﺮح ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی اﺟﺮا ﺷﻮد .آﺧﻮﻧﺪی ﮔﻔﺖ:
ﯾﺎراﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻨﻔﯽ ،ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻨﻔﯽ
اﺳﺖ .اﻓﺮاد دارای درآﻣﺪ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺪھﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﮔﺮ ﺑﻪ ھﺮ ﻧﻔﺮ  45ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺪھﯿﻢ،
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  50ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻨﻔﯽ رﻗﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮرد .آﺧﻮﻧﺪی
ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴﮑﻦ طﯽ ﺳﺎل ھﺎی آﺗﯽ در اﯾﺮان رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد ،اﻓﺰود :ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن ﺳﻦ
ازدواج در ﺳﺎل ھﺎی آﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺮخ رﺷﺪ آن ﺑﺎﻻ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺟﺪی در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ .وزﯾﺮ راه و
ﺷﮫﺮﺳﺎزی در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران از اﺟﺮای ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ از
اردﯾﺒﮫﺸﺖ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ طﯽ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ھﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ
ھﻨﻮز ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .وی درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ در ﭘﯽ اﺟﺮای ﮔﺎم دوم ﻗﺎﻧﻮن ھﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ اظﮫﺎر ﮐﺮد :ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ
ﮐﺎرﮔﺮوه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪه آﺛﺎر اﺟﺮای ﮔﺎم دوم ﻗﺎﻧﻮن ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ
ھﺎ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه اﻧﺮژی ﮔﺰارش دھﯿﻢ.
ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ  ٧ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎرﺟﯽ
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ھﺎی داﺧﻠﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده در اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ با
ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ،اظﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و روش
ھﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد طﺮاﺣﯽ ﺷﻮد.ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮار
از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .وی اداﻣﻪ داد :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ

اﺳﺖ .ﻧﻌﻤﺖ زاده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻗﺪام دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ھﻨﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺿﻊ
ﻣﻨﻔﯽ وﺟﻮد دارد .وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ورود ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎﻧﻊ ذھﻨﯿﺖ ھﺎ اﺳﺖ،ﺑﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪم
اﮔﺮ اﺟﺎزه ﻧﺪھﯿﻢ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﺴﯿﺎر اﺷﺘﺒﺎھﯽ اﻧﺠﺎم داده
اﯾﻢ .وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ
از ﺧﻄﻮط اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ
ھﺎ راﯾﺰﻧﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﺒﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻦ ﮐﻪ روش ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در ﺟﮫﺎن طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺸﻮرھﺎ اﯾﻦ طﺮاﺣﯽ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ
را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻌﻤﺖ زاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﯿﻦ
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ  7-6ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﺮان ﮔﻔﺖ:
ﺑﻨﺪه ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭘﯿﮕﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﺎر ھﺴﺘﻢ و آﻗﺎی ﺳﯿﻒ ھﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در
ژﻧﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای
ﺑﮫﺒﻮد ﺳﻄﺢ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ داﺧﻠﯽ ھﺎ ﺑﺮدارد .وی ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺧﻮدﺷﺎن رأﺳﺎً ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ راه ھﺎی ﺑﮫﺒﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ
ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
ﺻﻨﺪوق ھﺎی ﭘﺮوژه ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی رﺋﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس از راه اﻧﺪازی ﺻﻨﺪوق ھﺎی ﭘﺮوژه در ﺣﻮزه ھﺎی ﻧﻔﺖ،
ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد .ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اظﮫﺎر داﺷﺖ :در ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی
و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﺑﻼﻏﯽ اﯾﺸﺎن ﯾﮑﯽ از اﻗﺪام ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﺎزار داراﯾﯽ ھﺎی ﻓﮑﺮی اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :طﺮﺣﯽ در ﺑﺎزار ﻓﺮاﺑﻮرس طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺰودی اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ طﺮح ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﮫﺎدار ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ازﻣﺨﺘﺮﻋﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﺎﻧﺪن اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :از طﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ
ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮔﺮ اﺻﻞ ﻣﻔﮫﻮم ﺑﺎزار
وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن و
دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ از ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻨﮕﺎه ھﺎ و ﭘﺮوژه ھﺎی
ﻣﮫﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در راﺳﺘﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺧﺒﺮ داد .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ اﻓﺰود :در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
را ھﻢ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ھﻢ در ﺑﺎزار ﭘﻮل اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺮوژه ھﺎ و ﺑﻨﮕﺎه
ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ
ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮﺑﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ اﻓﺰود :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻘﻖ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ و
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮐﻼن ﮐﺸﻮر را در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑﺮاﺳﺎس
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  1100ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﮫﺖ ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .طﺒﻖ آﻣﺎرھﺎی رﺳﻤﯽ ،ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ طﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﮫﻢ  83درﺻﺪی را در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﺻﻞ و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺤﺮک ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪتامین مالی
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اسفند 1392

ششمین کنفرانس تامین مالی
در ششمين كنفرانس توسعه نظام تامين مالي مطرح
شد؛همافزايي بازارهاي پول و سرمايه ضروري است
ديروز ششمين كنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران در سالن همايشهاي
بينالمللي صدا و سيما از سوي بانك ملت و گروه مالي و سرمايهگذاري دانشگاه صنعتي
شريف برگزار شد.
در ابتداي اين همايش مدير عامل بانك ملت از تعامل دو بازار پول و سرمايه براي
تامين مالي بنگاهها و پروژههاي مهم اقتصادي كشور خبر داد.
به گزارش «دنياي اقتصاد» محمدرضا ساروخاني در افتتاحيه ششمين كنفرانس
توسعه نظام تامين مالي گفت :در شرايط كنوني دولت تدبير و اميد فرصت مناسبي را
هم در بازار سرمايه و هم در بازار پول ايجاد كرده تا براي پروژهها و بنگاههاي اقتصادي
تامين مالي صورت گيرد و در اين زمينه بازار پول و سرمايه به تعامل و نقاط مشترك
خوبي دست پيدا كردهاند.
وي با بيان اين نكته كه ابالغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي ضرورت تامين مالي براي
پروژههاي بزرگ و حياتي كشور را دوچندان كرده است ،گفت :توسعه نظام مالي كشور
در كنار ابالغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي تحقق هرچه سريعتر برنامهريزيهاي كالن
اقتصادي را در پي دارد و در اين بستر ايجاده شده نبايد فرصت به وجود آمده براي تامين
مالي را از دست داد.
رئيس كنفرانس توس��عه نظام تامين مالي افزود :كنفرانس تامين
مالي در سالهاي اخير تاثير بسزايي در تبادل اطالعات و همانديشي
صاحبنظران حوزه پول و س��رمايه داش��ته است .س��اروخاني گفت:
يكي از شاخصهاي مورد اس��تفاده در رتبهبندي كش��ورها از لحاظ
رقابتپذيري جهاني ،توسعه مالي يا Financial Development
است .طبق گزارشهاي اخير ،ايران از لحاظ توسعه بازار مالي در ميان
 148كشور جهان رتبه  130را دارا است و بدون شك برگزاري چنين
همانديشيهايي به شناخت وضع موجود و ارائه راهكارهاي الزم جهت ارتقاي اين رتبه
كمك خواهد كرد.
ساروخاني با تاكيد بر اين نكته كه استمرار در برگزاري اين گونه كنفرانسها ،زمينه
مناسبي جهت آشنايي فعاالن اقتصادي با نحوه تامين مالي از طريق بازار پول و سرمايه
كشور فراهم كرده است ادامه داد :مطرح شدن ايدهها و روشهاي علمي جديد در حوزه
تامين مالي بهخصوص معرفي ابزارهاي مالي نوين جهت بحث و بررسي و عملياتي شدن
از بركات برگزاري اين گردهمايي در سالهاي اخير بوده است كه البته بهطور قطع زمينه
همگرايي و همافزايي بيشتر بين بازار پول و سرمايه كشور را سرعت خواهد بخشيد.
مديرعامل بانك ملت افزود :توسعه نظام مالي كشور تحقق هرچه بهتر و سريعتر
برنامههاي كالن كشور را در پي خواهد داشت .در اين راستا ،براساس پيش بينيهاي
صورت گرفته 1100ميليارد دالر منابع جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در كشور
مورد نياز است .طبق آمارهاي رسمي ،نظام بانكي در تامين منابع مالي كشور بهطور
متوسط سهم  83درصدي را در سالهاي اخير بر عهده داشته و اميد است با توسعه و
تقويت بازار سرمايه تعادل نسبي در اين بخش حاصل و بازار سرمايه با دستيابي به جايگاه
واقعي خود در كنار نظام بانكي بيش از پيش محرك توسعه نظام اقتصادي كشور باشد.
وي با بيان اين كه بانك ملت نيز به عنوان يكي از فعاالن اثرگذار نظام بانكي شاهد
پيشرفتهاي چشمگيري در عرصه جهاد و حماسه اقتصادي بوده گفت :بانك ملت در
سال  1392به عنوان پنجمين شركت برتر ايران از س��وي سازمان مديريت صنعتي
معرفي شده و با ارزش بازاري بالغ بر  84هزار ميليارد ريال در بورس ،هم اكنون يكي از
شركتهاي اثرگذار در بازار سرمايه است.
به گفته وي بانك ملت در راستاي حركت هرچه قويتر به سمت بانكداري جامع
و در راس��تاي تحقق اهداف تامين مالي حوزه انرژي جهت تحقق اهداف برنامه پنجم
توسعه ،با توجه به تجربيات حوزه بانكداري خود اقدام به راهاندازي صندوقهاي ارزي
انرژي كرده است.
وي ادامه داد :از سوي ديگر اين بانك ،س��رمايهگذاري در مديريت بهينه داراييها
و بدهيهاي ارزي ،توسعه بانكداري الكترونيك و سرمايهگذاري خطرپذير را در راس
برنامههاي ميان مدت خود قرارداده است.
وي خاطرنش��ان كرد :در روزهاي پاياني بهمنماه س��ال جاري نيز ش��اهد ابالغ
سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي از س��وي مقام معظم رهبري بوديم كه تاكيدات
قبلي معظم له در خص��وص اقتصاد دانشبنيان را به يك س��ند راهبردي مبدل كرد.
اقتصاد مقاومتي الگويي مكمل در كنار سياستهاي كالن اقتصادي محسوب ميشود
كه حركت در مسير آن اهداف اقتصادي سند چشمانداز  20ساله را با سرعت بيشتري
محقق خواهد كرد.
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مديرعامل بانك ملت با اش��اره به ابالغ سياس��تهاي كلي اقتص��اد مقاومتي در
توچهار بند توسط مقام معظم رهبري گفت :در بند نهم اين سياستهاي كالن،
بيس 
اصالح و تقويت همهجانبه نظام مالي كشور در جهت تقويت بخش واقعي اقتصاد مدنظر
قرار گرفته است ،از اين رو تامين مالي جزو الينفك اين سياست كالن تلقي ميشود كه
نظام بانكي نقشي بي بديل در تحقق آن خواهد داشت.
وي خاطرنشان كرد :آنچه كه در سياست اقتصاد مقاومتي بسيار تاكيد شده ،بحث
تقويت كارآفريني و حمايت از محققين در راستاي اقتصاد دانشبنيان است.
وي از راهاندازي اولين بانك ونچر كش��ور در قالب گروه توسعه كارآفريني ملت به
عنوان اولين اقدام نام برد.
توسعه بازار سرمايه با توجه به اقتصاد دانشبنيان
در اين همايش ،رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز با اشاره به جايگاه بازار سرمايه
در تامين مالي اقتصاد كشور گفت :ارزش معامالت در بورس اوراق بهادار حدود  90هزار
ميليارد تومان ،در فرابورس حدود  26هزار ميليارد تومان ،در بورس كاال حدود  56هزار
ميليارد تومان و در بورس انرژي  400ميليارد تومان است كه اين امر نشان از ظرفيت
باالي اين بازار دارد.
علي صالحآبادي با توجه به سياس��تهاي ابالغي اقتصاد مقاومتي توجه بيشتر بر
ظرفيتهاي بومي اقتصاد ملي و بهرهبرداري بيشتر از ظرفيتهاي خالي را مورد تاكيد
قرار داد.
وي با اشاره به اهميت توجه به اقتصاد دانشبنيان در سياستهاي اقتصاد مقاومتي ،از
شكل گيري بازار داراييهاي فكري به عنوان يكي از اقدامات اساسي نام برد
كه در بيانات مقام معظم رهبري و سياستهاي ابالغي ايشان همواره مورد
توجه قرار گرفته و به زودي اين بازار در فرابورس افتتاح خواهد شد.
رئيس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار صندوقهاي ( VCس��رمايه
مخاطرهآميز) براي تامين مالي پروژههاي مخاطره آميز را يكي از برنامههاي
آينده فرابورس عنوان كرد و گفت :بازار سرمايه در اين زمينه به تامين مالي
اقتصاد دانشبنيان كمك
ميكند.
وي در عين حال به ايجاد امكان معامالت برند در فرابورس اشاره كرد و يادآور شد :در
بسياري از بورسهاي جهان اين مقوله مورد توجه قرار گرفته ،اما در اقتصاد ايران كمتر
به اين موضوع پرداخته شده است.
وي خاطرنشان كرد :چنانچه بخواهيم بازار سرمايه در سالهاي آتي مبتني بر اقتصاد
دانشبنيان شود بايد به اين موارد توجه شود ،به اين منظور بايد به بازارهاي اوليه و ثانويه
كه مكمل هم هستند همزمان توجه كرد و بنابراين سياس��ت سازمان بورس توسعه
متوازن هر دو بازار است .در اين راستا چهار مقوله تامين مالي ،پوشش ريسك ،شفافيت
و نقدشوندگي در كنار هم مورد توجه قرار داده شده است.
وي با اشاره به افزايش ميزان تقاضا در فرابورس ،ادامه داد :ميزان تقاضاها آنقدر زياد
است كه براي پذيرش آن كميته فني در بورس راهاندازي شد كه كار اصلي اين كميته
تسريع جذب پذيرش شركتها در فرابورس است.
وي با اش��اره به افزايش تقاضاي س��رمايهگذاري خارجي در چند ماه اخير گفت:
سرمايهگذاران خارجي يكي پس از ديگري وارد كشور ميشوند و مترصد سرمايهگذاري
در كشور ما هستند كه هدف بازار سرمايه نيز بايد تس��هيل اين فرآيند باشد ،چراكه
سرمايهگذاري خارجي براي توسعه اقتصادي ضروري است .وي در پايان گفت :عالوهبر
سرمايهگذاري خارجي بايد از تكنولوژي شركتهاي خارجي هم بهره برد.
افزايش سرمايه بانكها در راه است
وزير صنعت ،مع��دن و تجارت ني��ز در اين همايش بر افزايش س��رمايه بانكهاي
خصوصي و دولتي و اقدامات الزم جهت اس��تقرار بانكهاي خارجي در كشور تاكيد
كرد.
به گفته وي؛ اقتصاد كشور جدا از بخش دولتي و بودجههاي عمومي متكي بر بانكها
بوده و توسعه اقتصاد كشور بانك محور اس��ت كه قطعا اين موضوع كافي نبوده و بايد
روشهاي ديگري ارائه شود.
وي افزود :با توجه به اينكه توسعه اقتصاد كشور بانك محور است بايد توجه بيشتري
به رفع موانع و اشكاالت بانكها كنيم و اينكه به دنبال بازار سرمايه برويم و بحث بانكها
را فراموش كنيم نوعي فرار از مسووليت است.
به گفته وي بخش عظيمي از تس��هيالت  12ميلي��ارد دالري دريافتي در صنعت
پتروشيمي از بانكهاي خارجي ،از طريق بانك ملت صورت گرفته است.
نعمتزاده با اشاره به تورم  40درصدي در سالهاي گذشته و افزايش سه برابري نرخ
ارز ،از عدم افزايش سرمايه بانكها اظهار تاسف كرد؛ مسالهاي كه به
گفته وي در چند سال گذشته بهرغم داشتن منابع كافي ارزي مورد
غفلت قرار گرفته است.
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وي به پيشبيني افزايش سرمايه بانكهاي دولتي ،خصوصي و نيمه خصوصي در ارقام بودجه اشاره كرد كه در حال حاضر از طريق كميسيون اقتصادي و هيات
دولت ،بانك مركزي و وزارت اقتصاد پيگيري ميشود.
وي در ادامه استقرار بانكهاي خارجي در كشور را به معناي توسعه و رونق اقتصادي دانست و بر لزوم دريافت خط اعتباري بانكهاي تخصصي از بانكهاي
خارجي تاكيد
كرد.
نعمتزاده با بيان اينكه در زمان انتخابات رياست جمهوري از بورس تهران بازديد كرده و صنايع را همواره تشويق كردهام ،اظهار كرد :بايد بر توسعه بازار اوليه و ثانويه بورس مانند
بانكها اقدامات جدي صورت گيرد و همانطور كه صكوك مورد اقتباس قرار گرفته است بسياري از اقدامات نيز ميتواند مورد اقتباس قرار گيرد .تامین مالی

مدیرعامل بانک ملت گفت :بنگاههای اقتصادی بهعنوان نمایندگان اصلی بخش
واقعی اقتصاد ،عامالن اصلی رشد اقتصادی قلمداد ش��ده و سرمایهگذاری در رشد و
توسعه آنها ،عامل تثبیت و تداوم رشد اقتصادی کشورها است.
محمدرضا س��اروخانی در هشتمین همایش سراس��ری اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی ایران ،با تاکید بر این نکته که رشد هدفگذاری
شده بنگاهها در برنامههای کالن اقتصادی ،تابع نظام مالی قوی متشکل از بانکهای
کارآمد است افزود :در دنیای متالطم و متغیر امروزی ،بانکها بهعنوان همراهان اصلی
بنگاههایاقتصادی محسوبمیشوند؛بنابراین تحققرشدبنگاههایاقتصادیمستلزم
ارتباط دو سویه با یک سیستم بانکی خوب مهندسی شده است ،زیرا در چنین فضایی،
تنها یک نظام قوی مالی میتواند نیاز به منابع را برای بنگاههای اقتصادی
جهت رشد فراهم سازد .وی دلیل اهمیت بانکها را نقشهایی دانست
که بهطور ذاتی در هر نظام اقتصادی به عهده آنها گذاشته شده که این
نقشها شامل واسطهگری ،سیستم پرداخت و نظارت اعتباری در ارائه
خدمات مالی است و ایفای درس��ت این نقشها ،صرفا در یک محیط
نظارتی و اجرایی خوب مهندسیشده امکانپذیر میشود .مدیرعامل
بانک ملت با بیان این نکته که هر گونه اختالل و ناکارآیی در سیس��تم
بانکی تبعاتی منفی در پی دارد که اثری فراگیر روی همه بخشهای اقتصادی بر جای
میگذارد ،یادآور شد :بانکها بهدلیل ماهیت خاص فعالیت خود در تمام بخشهای
اقتصادی رسوخ داشته و هرگونه بیثباتی در عملکرد آنها چه در بخش نظارتی و چه
در بخش اجرایی و عملیاتی ،اثری فراگیر روی کل سیستم اقتصادی کشور و در صورت
انسجام سیستم بانکی با بانکهای بینالمللی ،بر کارکرد اقتصادی منطقه و جهان بر
جای خواهد گذاشت .وی اضافه کرد :صاحبنظران اقتصادی بسیاری از مشکالت کالن
اقتصادی را مرتبط با عدم استقالل سیستم بانکی در ایفای کارکردها و نقشهای خود
میدانند و معضالت اقتصادی از جمله تورم لجام گسیخته و رکود همزمان ،کاهش
ارزش پول ملی ،افزایش نامتناسب نقدینگی و پدیده پارادوکس نقدینگی را از تبعات
منفی عملکرد ضعیف در سیاستگذاری و ساختار اجرایی سیستم بانکی و تاثیر پذیری
آن از سیاس��تهای مالی و اجرایی دولتها عنوان میکنند .س��اروخانی اضافه کرد:
تاثیرات منفی نظام سیاستگذاری نامطلوب در نظام بانکی منجر به عدمتعادل بین
منابع و مصارف ،بحران واسطهزدایی و کسری سپردهها بهدلیل سرکوب مالی ناشی از
عدم تناسب نرخ سود بانکی با تورم ،افزایش شدید معوقات بانکی و مهاجرت پول از نظام
بانکی به بسترهای با بازده باالتر میشود و نهایتا موجبات اختالل در مسیر ایفای درست
نقشهای این سیستم در تامین منابع مالی مورد نیاز بخش واقعی اقتصاد میشود.
وی وجود یک سیستم سیاستگذاری و اجرایی مطلوب بانکی را موجب تقویت
بنگاههای اقتصادی بهعنوان موتور محرکه اقتصادی کشور دانست و گفت :این امر منابع
تامین مالی را بهموقع و با کارآیی باال وارد شریان حیاتی بنگاهها میکند و در نهایت رشد
اقتصادی کشور را تحقق میبخشد .مدیرعامل بانک ملت با اشاره به این نکته که از سوی
دیگر ،تحقـق برنامههای کالن مستلزم هدايت نقدينگي كشور به سمت بخش واقعي
اقتصاد است ،خاطرنشان کرد :دراین صورت ،عالوهبر نظام اقتصادی ،سایر بخشهای
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مدیرعامل بانک ملت:

نظام بانکی فعال زیر بنای رشد اقتصادی کشور است

کشور از جمله بخشهای استراتژیک زیرساختی مانند بخش نفت ،گاز و پتروشیمی ،به
صورت متوازن به اهداف تعیین شده در برنامههای کالن اقتصادی دست پیدا میکنند.
به گفته وی ،با توجه به هدفگذاریهای صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه که جهت
تحقق آن تامین  1100میلیارد دالر منابع پیشبینی شده است ،سهم نظام بانکی از
تامین منابع  47درصد و سهم بازار سرمایه نیز  16درصد در نظر گرفته شده است .با این
وجود ،آمارهای منتشره هنوز هم حاکی از سهم  74درصدی نظام بانکی از تامین مالی
در سال  91است که موید اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد کشور است.
ساروخانی با بیان این نکته که برنامههای دولت تدبیر و امید و نگاه ویژه آن به بخش
اقتصادی بهویژه در زمینه بهبود فضای کسب و کار ،ضرورت هدایت نقدینگی کشور
را به سمت بخش واقعی اقتصاد مضاعف میکند ،تاکید کرد :طبق گزارشهای اخیر،
نقدینگی موجود در کشور به بیش از  600هزار میلیارد تومان رسیده است  .این رقم
معادل  240میلیارد دالر اس��ت که پاس��خگوی منابع مورد نیاز بخش نفت و گاز در
طول برنامه پنجم توسعه نیست و در مجموع حدود  21درصد از  1100میلیارد دالر
سرمایهگذاری مورد نیاز کل برنامه پنجم توسعه را پوشش میدهد.
مدیرعامل بانک مل��ت ،از جمله راهکارهای مورد نظر کارشناس��ان
اقتصادی برای مدیریت و هدایت نقدینگی موجود کشور به سمت بخش
واقعی اقتصاد را اصالح نرخ سود بانکی برای ارتقای قدرت رقابتپذیری
سیستم بانکی با سایر بسترهای موازی سرمایهگذاری در کشور خواند.
وی اضافه کرد :بانک ملت با برخورداری از پتانسیلهای بانکداری جامع
با استفاده همزمان از توان سیستم بانکی مخصوصا بانکداری شرکتی در
تامین مالی سندیکایی و همچنین ظرفیت شاخه بانکداری سرمایهگذاری
خود با بهرهگی��ری از تامین مالی ترکیبی ش��امل تامین مالی متع��ارف ،پروژهای و
ساختاریافته میتواند نقش بسزایی در تامین مالی سرمایهگذاریهای مورد نیاز جهت
تحقق اهداف کالن اقتصادی کشور با استفاده از پتانسیل بازار پول و سرمایه ایفا کند.
مدیرعامل بانک ملت با اش��اره به حضور فعال این بانک در حوزه انرژی کشور از بیش
از یک دهه پیش ،گفت :از اینکه بهعنوان بانک انرژی کشور شناخته میشویم افتخار
میکنیم .ساروخانی از آمادگی این بانک برای تامین مالی پروژههای حوزه نفت ،گاز و
پتروشیمی خبر داد و افزود :بانک ملت از طریق منابع داخلی ،منابع صندوق توسعه ملی،
صندوقهای ارزی و شرکت تامین سرمایه خود میتواند به تامین مالی پروژههای فعال
در این بخش کمک کند .وی با اشاره به این نکته که امکان تامین مالی پروژههای نفتی
به تنهایی از بازار پول وجود ندارد ،یادآور شد :بازار پول یکی از ابزارهای تامین مالی است
و در کنار آن باید ابزارهای بازار سرمایه را هم فعال کنیم .مدیرعامل بانک ملت به تشکیل
صندوق مشترک ارزی با بانک مرکزی در جهت تامین پروژههای بخش انرژی کشور
اشاره و اظهار کرد :در عین حال ،عاملیت پنج میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی
برای تامین مالی پروژههای باالدستی وزارت نفت به این بانک واگذار شده است.
وی خاطرنش��ان کرد :بانک ملت در تامی��ن مالی پروژههای پاییندس��تی مانند
پروژههای پاالیشگاهی نیز فعال بوده که نمونه آنها پاالیشگاههای بندرعباس و شازند
اراک است که به بهرهبرداری رس��یدهاند .به گفته وی ،بانک ملت یک صندوق جدید
ارزی یک میلیارد دالری هم برای تامین مالی فاز  13پارس جنوبی در عسلویه در دست
اجرا دارد.تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی
نعمت زاده:

توسعه اقتصادی کشور با حضور بانکهای خارجی

وزیر صنعت ،معدن و تج��ارت گفت :ورود و حضور بانکهای خارجی در کش��ور
میتواند توس��عه اقتصادی برای ما بدنبال داش��ته باش��د ،بنابراین انتظار میرود از
تندرویها جلوگیری شود.
به گزارش گسترش آنالین از ایرنا ،محمدرضا نعمت زاده در ششمین کنفرانس نظام
تامین مالی در ایران افزود :بانکهای خارجی زمانی اقدام به تامین سرمایه میکنند که
رونق و کسب و کار در کشوری وجود داشته باشد .حال اگر به دنبال رونق اقتصادی و
کاهش تورم هستیم باید از حضور بانکها و سرمایهگذاری خارجی در کشور استقبال
کنیم.
وی با بیان این که ما نباید مانعی برای سرمایهگذاری خارجی باشیم و این کار
درست نیست ،افزود :در گذشته تصور میشد اگر سرمایهگذاری خارجی وارد
کشور شود ،جاسوسی ،بیعفتی و سایر مش��کالت به همراه میآید و اگر امروز
اجازه ندهیم بانکهای خارجی در کشور سرمایهگذاری کنند به طور حتم این
کار اشتباهی است و مشکالت اقتصادی ما برطرف نخواهد شد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت اضافه کرد :همانطور که میدانید اقتصاد ما جدا از بخش
دولتی و بودجههای عمومی نیست و بودجههای عمومی بر بانکها متکی است یعنی
توسعه اقتصادی ما بانک محور است ،لیکن تامین مالی از این طریق کافی نیست و باید
منابع دیگری را شناسایی و از آن بهرهمند شویم.
وی تاکید کرد از آنجایی که توسعه اقتصادی ما بر مبنای بانکها است باید تالش
کنیم موانع و مشکالت بانکی ما برطرف شود.
به گفته نعمت زاده حدود  ۱۲میلیارد دالر تسهیالت از بانکهای خارجی دریافت
کردهایم و سه چهارم فعالیت ما در زمینه گشایش و دریافت اعتبارات خارجی ،توسط
بانک ملت صورت گرفته است.
وی افزود :ظرف کمتر از سه سالی که در شرکت پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
خدمت کردم ،مبلغ پنج میلیارد دالر توسط بانک ملت گشایش اعتبار شد و خوشحال
هستم این بانک با عملکرد خوب گذشته خود توانسته است گامهای موثری در تامین
نظام مالی کشور بردارد.
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نعمت زاده تصریح کرد :در طول سالهای گذشته تا به امروز با تورم روبهرو بودهایم
به طوری که این نرخ به  ۴۰درصد رسید و نرخ ارز سه برابر افزایش یافت اما متاسفانه از
افزایش سرمایه بانکها در این مدت خبری نبوده است.
وی اضافه کرد :از زمانی که دولت تدبیر و امید شروع به کار کرد ،قدمهای موثری در
راستای افزایش بودجه  ۹۳برداشته شد ،هر چند این افزایش ناچیز بود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر این که افزایش سرمایه بانکهای دولتی و
خصوصی یک ضرورت است،معتقد است در جمهوری اسالمی ایران بن بستی برای
انجام کارهای جدید نداریم و همه اهل فن و فرهیخته هستند و وظیفه ما پیدا کردن راه
مناسب برای توسعه اقتصادی کشور است.
وی در خص��وص تامین مالی( فاینانس ) اظهار داش��ت :هم اکن��ون فایناینس از
بانکهای خارجی تامین میشود و از کانال بانکهای داخلی به طرحهای
صنعتی و عمرانی ارائه میگردد اما برای در اختیار گذاشتن اعتبارات فاینانس
خارجی توس��ط بانکهای داخلی تنگ نظری هایی وجود دارد که اجرای
طرحها و پروژهها را با مشکل مواجه میکند.
نعمت زاده اضافه کرد :اگر بانکهای داخلی بخواهند موانعی را در مسیر
تامین اعتبارات فاینانس پروژهها انجام دهند ،هیچ کاری در مملکت اجرایی
نخواهد شد.
وی مشارکت بانکهای داخلی و خارجی را مورد تاکید قرار داد و گفت :بانکهای
داخلی میتوانند برای دریافت فاینانس پنج درصدی با بانکهای خارجی شریک شوند
و از آنها کار یاد بگیرند ،به طور قطع این اقدام در راستای انتقال دانش بانکی به کشور
موثر خواهد بود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تقویت بانکهای دولتی و خصوصی را بسیار بااهمیت
و از نکات کلیدی توسعه اقتصادی کشور دانست.
به گفته نعمت زاده در حال حاضر قرار است هفت بانک داخلی و هفت بانک خارجی
همکاری هایی داشته باشند ،بنابراین انتظار میود بانکهای داخلی برای رفع مشکالت
اقتصادی به طور جدی این موضوع را دنبال کنند.تامین مالی

پیگیری وزیر برای افزایش وام خرید مسکن

وزیر راه و شهرس��ازی بر جدیت این وزارتخانه
برای پیگیری افزایش مبلغ وام مسکن تأکید کرد
و گفت :وزارت راه و شهرس��ازی همواره خواس��تار
افزایش وام خرید مسکن بوده و معتقدم این موضوع
باید بهصورت تدریجی و طی مذاکرات مس��تمر با
بانک مرک��زی و وزارت امور اقتص��ادی و دارایی به
نتیجه برسد.
عباس آخوندی در حاشیه ششمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی ادامه داد:
وام خرید مسکن باید حدود 50درصد قیمت مسکن یک خانوار با درآمد متوسط را
تأمین کند .این موضوع بهصورت یک هدف مرتبا تعقیب و پیگیری میشود اما کاری
سخت است ،زیرا بازار مالی مسکن توسعه نیافته و توسعه آن زمانبر است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از بررسی افزایش هزینههای حملونقل و مسکن
در کارگروههای مربوطه با اجرای فاز دوم هدفمندی خبر داد و گفت :تاکنون 3جلسه
کارگروه حملونقل در این ارتباط برگزار شده ،این در حالی است که کارگروه انرژی
در مورد قیمتها تصمیمگیری میکند.
ی قیمت بلیت هواپیماها نیز گفت:
عباس آخوندی درباره ضرورت متنوعس��از 
ی قیمت بلیت هواپیماها
قرار بود در سال اول برنامه پنجم یعنی سال 90متنوعساز 
صورت گیرد که این امر به تعویق افتاده است اما تمام محاسبات مربوطه انجام شده تا
در اردیبهشتماه سال آینده این موضوع کلید بخورد.تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی
متنوع سازي نرخ بليت هواپيما به ارديبهشت  ۹۳موكول
شد

وزي��ر راه و شهرس��ازي گف��ت :برنام��ه داريم
متنوع س��ازي نرخ بليت هواپيما را پس از نوروز در
ارديبهشت  ۹۳اجرايي کنيم .اين در حالي است که
پيش از اين قرار بود اين برنامه با انتخاب هفت مسير
به صورت پايلوت از اسفندماه جاري اجرايي شود.
به گزارش فارس ،عباس آخوندي ديروز در حاشيه
ششمين کنفرانس توسعه نظام تامين مالي در جمع
خبرنگاران افزود :قرار بود در سال اول برنامه پنجم متنوع سازي قيمت بليت هواپيما
صورت گيرد اما هنوز اجرا نشده است.
وي بيان کرد :تمام محاسبات مربوط انجام شده است ،بر اين اساس اجراي ماده
 161قانون برنامه پنجم توسعه در ارديبهشت ماه سال آينده کليد مي خورد.
وي در مورد سرنوشت اجراي آزادراه پرحاشيه تهران شمال توضيح داد :بررسي
هاي جامعي در اين زمينه انجام شده و با رئيس بنياد مستضعفان نيز جلساتي داشته
ايم.
آخوندي ادامه داد :قرار شده است که بنياد يا يک برنامه سريع ارائه کند يا اين که
دولت برنامه خود را اتخاذ کند ،بنابراين مذاکرات در حال انجام است .وي تاکيد کرد:
پرونده و پروژه آزادراه تهران شمال بسيار پيچيده و داراي مشکالت فني و حقوقي
است .وزير راه و شهرسازي با اشاره به برنامه ريزي براي نوسازي انواع ناوگان مدل
هاي حمل و نقلي ،افزود :ناوگان هاي باري ايران بسيار ضعيف است و از جهت مصرف
سوخت باالحدود  1.5برابر استاندارد مصرف دارد ضمن آن که از جهت ايمني داراي
مشکالت جدي است.
آخوندي ادامه داد :کاهش سن ناوگان حمل و نقل و نوسازي از محورهاي اصلي
در دستور کار است و قرار است در اين باره برنامه اي اجرايي طي يک دوره پنج ساله به
رئيس جمهور ارائه شود .وي اظهار کرد :وزارت راه و شهرسازي همواره براي افزايش
وام خريد مسکن تقاضا دارد؛ اعتقاد دارم که اين موضوع بايد به صورت تدريجي و
طي گفت وگوهاي مستمر با بانک مرکزي و وزارت اقتصاد به نتيجه برسد .وي افزود:
الزم است که تسهيالت خريد مسکن حدود 50درصد قيمت مسکن يک خانوار با
درآمد متوسط را تامين کند.
وزير راه و شهرسازي افزود :ميزان افزايش مبلغ تسهيالت 35ميليون توماني خريد
مسکن بستگي به شهرها و نهادهاي مختلف دارد ،با وجود اين ،اين ميزان تسهيالت
بايد بتواند 40تا 50درصد قيمت يک خانه متوسط خانوار با درآمد متوسط را از طريق
يک پس انداز تامين کند و وزارت راه و شهرسازي اين موضوع را به صورت يک هدف
تعقيب و پيگيري مي کند ،اما اين ،کاري مشکل است ،زيرا بازار مالي مسکن توسعه
نيافته است .تامین مالی

بهبود روابط با بانکهاي خارجي پس از سفر سيف به ژنو

وزير صنعت ،معدن و تجارت ب��ا تاکيد بر ضرورت
افزايش سرمايه بانکهاي داخلي ،گفت :عالوه بر اين
حضور بانکهاي خارجي در ايران ميتواند به توسعه
نظام تامين مالي کشور کمک کند.
محمدرضا نعمتزاده در ششمين کنفرانس توسعه
نظام تامين مالي در ايران با بيان اينکه اقتصاد ايران به
بانکها متکي است ،اظهار داشت :بايد منابع و روشهاي
ديگري براي توسعه اقتصاد طراحي شود.
وي افزود :برخي ميگويند بايد به سمت بازار سرمايه حرکت کنيم در حالي که
بنده فکر ميکنم اين حرف به نوعي فرار از مسئوليت محسوب ميشود.
وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت :براي توسعه طرحهاي پتروشيمي در دوراني
که بنده مسئوليت داشتم  12ميليارد دالر تشکيالت از طريق بانکهاي خارجي به
وسيله بانک ملت تامين شد که اين مسئله نشان ميدهد بايد بانکها را در حوزه تامين
مالي درگير کرد.وي ادامه داد :اولين اقدامي که بايد براي توسعه نظام تامين مالي
انجام دهيم افزايش سرمايه بانکها اعم از دولتي و خصوصي است.نعمت زاده تصريح
کرد :اقدام ديگري که بايد صورت گيرد اجازه فعاليت بانکهاي خارجي در کشور
است که متاسفانه هنوز نسبت به اين کار موضع منفي وجود دارد.وي تصريح کرد:
هيچ مشکل قانوني و حتي قانون اساسي نسبت به ورود بانکهاي خارجي به ايران
نيست و تنها مانع ذهنيتها است،بنده معتقدم اگر اجازه ندهيم بانکهاي خارجي به
ايران بيايند اقدام بسيار اشتباهي انجام دادهايم.وزير صنعت ،معدن و تجارت با بيان
اينکه در گذشته و قبل از تحريم بانکها از خطوط اعتباري خارجي براي تامين مالي
استفاده ميکردند ،افزود :اگر بانکها رايزني و پيگيري خود را انجام دهند ميتوانند
سطح اعتباري دريافت کرده و براي کمک به توسعه صنعت استفاده کنند.
نعمتزاده ادامه داد :فاينانس روش ديگري است که از کانال بانکها انجام ميشود
و باز با تنگ نظريهايي که وجود دارد قفلهايي به اين نوع روش تامين مالي زده شده
است.وزير صنعت ،معدن و تجارت با بيان اينکه روشهاي متعددي براي تامين مالي
در جهان طراحي شده است،گفت :بانکها ميتوانند با استفاده از تجربيات کشورها
اين طراحيهاي جديد مالي را فرا گرفته و آن را اجرايي کنند.
نعمت زاده با اشاره به همکاري آغاز ش��ده بين برخي بانکهاي داخلي با 7-6
بانک خارجي براي تامين مالي در ايران گفت :بنده شبانهروز پيگير اجرايي شدن
اين کار هستم و آقاي س��يف هم با حضور در ژنو توانست گام مثبتي را براي بهبود
سطح همکاري بانکهاي خارجي با داخليها فراهم کنند.وي به بانکها توصيه کرد
هرچه زودتر خودشان راسا براي ارتباطگيري با بانکهاي خارجي به منظور تامين
مالي اقدام کنند تا هرچه زودتر راههاي بهبود ارتباط بين بانکهاي ايراني و خارجي
فراهم شود.تامین مالی
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ششمین کنفرانس تامین مالی
معاون اقتصادی بانک مرکزی اعالم کرد:

اقدامات بانک مرکزی برای سالمسازی نقدینگی

گروه بازار پول -معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اقدامات انجام شده در بانک
مرکزی در راستای سالمسازی نقدینگی برخی از آمارهای مربوط به آخرین تغییرات
متغیرهای پولی را اعالم کرد .به گفته قربانی ،در  10ماه نخست سالجاری در حدود
193هزار میلیارد تومان تسهیالت از سوی نظام بانکی به بخش توليد پرداخت شده؛
درحالیکه کل تسهیالت پرداخت شده در سال گذش��ته ،حدود 199هزار میلیارد
تومان بوده است.
مطابق آمار ارائه ش��ده از س��وی وی ،از كل تس��هیالت ،حدود  52درصد آن به
بخشهای کشاورزی ،صنعت ،معدن و ساختمان پرداخت شده است ،حال آنکه سهم
این گروهها از  GDPنزدیک به  30درصد اس��ت .وی این آمارها را نشانگر همکاری
بانکها در تامین مالی تولید و توجه به بخشهای مولد اقتصاد کشور دانست .قربانی
همچنین رشد نقدینگی را در  10ماه ابتدایی امسال ،به میزان  21/7درصد اعالم کرد
و افزود :بدون لحاظ اثر آماری اضافهشدن نقدینگی پنج موسسه جدید ،این رشد به
حدود  18درصد میرسید .معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه
بخش عمدهای از این رش��د ،حاصل «افزایش ضریب فزاینده پولی»
بوده ،این موضوع را به معنای «سالمسازی رشد نقدینگی» در اقتصاد
ایران دانست.
ضرورت توسعه نظام مالی همراستا با رشد اقتصادی
پیمان قربانی در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی با بیان
اینکه ابتدا تحلیل برخی اقتصاددانان این بود که رشد اقتصادی به خودی
خود منجر به توسعه نظام مالی میشود ،تصریح کرد :پس از وقوع برخی بحرانها در
اقتصاد جهان اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که توسعه نظام مالی باید همراستا با
رشد اقتصادی باشد .وی با اشاره به اینکه توسعه نظام مالی و رشد اقتصادی در هم تنیده
است و باید با هم حرکت کند،اضافه کرد :با توجه به اینکه اقتصاد ما در حال رشد است
و ظرفیتهای بسیاری برای توسعه و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد ،ظرفیت
برای بازارهای مالی بسیار زیاد است .معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه به لحاظ
شرایط اقتصادی کشور فضا برای معرفی محصوالت جدید نظام مالی فراهم است ،افزود:
البته این امر به آن معنا نیست که به مقررات احتیاطی در این زمینه نیاز نداریم.
ثبات مالی و اقتصاد مقاومتی
قربانی با تاکید بر اهمیت ثبات مالی گفت:این موض��وع آن قدر اهمیت دارد که
تعدادی از بانکهای مرکزی در دنیا هدف اصلی خ��ود را ثبات مالی قرار دادهاند .وی
اظهار کرد :در حال حاضر که سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری
ابالغ شده ،ایمن کردن نظام مالی از شوکهای وارده و ثبات مالی گامی مهم در جهت
سیاستهای اقتصاد مقاومتی به شمار میرود.
بانکها در تامین مالی مشارکت داشتهاند
معاون اقتصادی بانک مرکزی به افزایش س��هم بخش غیر دولت��ی از بازار پولی و
شبکه بانکی کشور از هش��ت درصد از سال  70به  65درصد در س��الجاری اشاره و
خاطرنشان کرد :اتخاذ سیاستها باید مبتنی بر واقعیات اقتصاد کالن باشد .وی با بیان
اینکه پروژههای بلندپروازانه در کشور تعریف شده که به نظام بانکی فشار وارد کرده
است ،گفت :مثال این امر اجرای طرح مسکن مهر است .قربانی به افزایش بدهیهای
بانکها به بانک مرکزی در پی اجرای چنین پروژههایی اش��اره و اضافه کرد :در سال
 91نسبت تسهیالت به سپردهها پس از کسر سپرده قانونی  8/99درصد بوده است که
این آمار نشان از آن دارد که بانکها در تامین مالی مشارکت داشتهاند ،اما باید توجه
کرد که بانکها نمیتوانند فراتر از توانشان عمل کرده وبیش از منابع خود تسهیالت
پرداخت کنند .معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود :اگر از بانکها توقع داشته باشیم
بیش از منابع خود تسهیالت پرداخت کنند ،باید از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی
منابعشان را تامین کنند که نتیجه آن اجرای طرح مسکن مهر در کشور میشود که
منجر به افزایش پایه پولی شد.
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وی اظهار کرد :در دولت جدید از مقام سیاستگذار پولی درخواست شد که ضمن
کاهش تورم ثبات نرخ ارز نیز حفظ شود که در این راستا اقداماتی در بانک مرکزی انجام
شد .قربانی افزود :اگر برخی بخشها احساس میکنند که نظام بانکی کشور نتوانسته
نیازهایشان را برآورده کند ،به معنای عدم همکاری نظام بانکی نیست .معاون اقتصادی
بانک مرکزی با اشاره به اینکه در دولت جدید شیوه تامین مالی مسکن مهر سالم سازی
و رشد نقدینگی نیز کنترل شد ،خاطرنش��ان کرد :زمینه الزم برای هدایت منابع به
بخشهای مختلف فراهم شده است که باید از این روند دفاع کنیم.
لوازم جلوگیری از بحران مالی
قربانی به مساله حاکمیت شرکتی در بحث جلوگیری از بحران مالی اشاره و اظهار
کرد :در این راس��تا تقویت نظارت بر بانکها اهمیت دارد و مفهوم آن این اس��ت که
سیاستگذار پولی میخواهد از کانالها و مجاری تاثیرگذار این امر را محقق کند .وی
به اقدامات بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار پولی اشاره و تصریح کرد :اقتصاد
کشور بانک محور است و باید تاکید کنم که بانکها در تامین مالی دریغ نکردهاند .معاون
اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بازار سرمایه رشد مناسبی داشته
که از آن دفاع میکنیم ،خاطرنشان کرد :این بازار ظرفیتهای بیشتری
دارد و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر تامین سرمایه اولیه در بورس تاکید
دارد .به گفته او ،نظام بانکی کشور بهعنوان ستون اصلی تامین مالی نقش
ایفا میکند؛ اما انتظارات از نظام بانکی باید در حد مقدورات باشد.
نسبت نقدینگی بهGDPپایین نیست
وی نسبت نقدینگی به  GDPرا  68/2درصد اعالم و اظهار کرد :این
نسبت در جایگاه بینالمللی قابل مقایسه اس��ت و در آمریکا نیز این شاخص پیش از
 2سال اخیر  68تا  70بوده است .قربانی اضافه کرد :اگر سهم موسسات زیر چتر بانک
مرکزی را که اطالعات آنها در آمار بانک مرکزی نیامده ،در نظر بگیریم این شاخص به
بیش از  68میرسد .بنابراین نسبت نقدینگی به  GDPدر کشور پایین نیست .معاون
اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت پایه پولی به  GDPباال است ،گفت :هر چه
تامین نقدینگی از محل ترازنامه بانک مرکزی باشد ،نشان از تامین مالی ناسالم دارد که
متاسفانه اقتصاد ما در دهه اخیر درگیر این موضوع بوده است.
اقدامات انجام شده برای سالمسازی نقدینگی
قربانی با اشاره به اینکه اقداماتی در بانک مرکزی در راستای سالم سازی نقدینگی
انجام شده است ،اضافه کرد :رشد نقدینگی در پایان دی ماه سالجاری نسبت به اسفند
ماه سال گذشته  21/7درصد بوده است که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته
 23/7درصد بوده است .وی گفت :البته بخشی از این آمار مربوط به ورود دادههای پنج
بانک و موسسه به آمار بانک مرکزی است که اگر  2/9درصد مربوط به این دادهها را کنار
بگذاریم ،رشد نقدینگی در  10ماهه سالجاری  18درصد بوده است .معاون اقتصادی
بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رشد نقدینگی را مهار کردهایم ،گفت :همچنین سعی
کردهایم نقدینگی از محل جدید فزاینده افزایش و پایه پولی کاهش یابد.
هدایت منابع به بخشهای مولد
قربانی به کاهش نرخ تورم اشاره و اضافه کرد :پیشبینی میشود با ادامه وضعیت
موجود به اهداف مشخص شده از سوی مسووالن برسیم .ضمن اینکه روند منفی رشد
اقتصادی کاهش یافته و پیشبینی میشود نرخ رشد اقتصادی مثبت شود .وی میزان
تسهیالت پرداخت شده به بخش توليد را در سال گذشته را 199هزار میلیارد تومان
اعالم و اضافه کرد :در  10ماه سالجاری 193هزار میلیارد تومان تسهیالت به بخش
توليد پرداخت شده که 52/3درصد از كل تسهيالت را تشكيل ميدهد .معاون اقتصادی
بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سهم این بخشها از  GDPنزدیک  30درصد بوده است،
گفت :این امر نشان از آن دارد که نظام بانکی نیز در جهت افزایش رشد اقتصادی کشور
حرکت میکند و سعی کرده که منابع به بخشهای مولد هدایت شود.تامین مالی
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هيچ كشوري با چاپ پول نتوانسته اقتصاد خود را رونق دهد
معاون اقتصادي بانك مركزي گفت :عملكرد نظام بانكي در خصوص هدايت منابع
به سمت واحدهاي توليدي مناسب بوده و در مجموع  52.3درصد از تسهيالت اعطايي
بانكها در ده ماهه اول سال  1934.1( 1392هزار ميليارد ريال) به بخشهاي توليدي
اختصاص يافته است.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي ،پيمان قرباني معاون اقتصادي بانك مركزي
در ششمين كنفرانس توسعه نظام تامين مالي با اش��اره به اين موضوع در محورهاي
"توسعه مالي و فراهم سازي شرايط رشد اقتصادي""،ضرورت حفظ ثبات مالي براي
ي""،الزامات توسعه مالي در حوزه نظام بانكي" و"دستاوردهاي
تداوم فرايند توسعه مال 
اخير بانك مركزي" به ايراد سخن پرداخت.
وي با اشاره به اين موضوع كهسيستمهاي مالي كارآمد ميتوانند
از طريق كسب اطالعات در زمينه فرصتهاي سرمايهگذاري ،تجميع
و تجهيز پساندازها و هدايت آن به سمت فرصتهاي سرمايهگذاري
مناسب ،نظارت بر سرمايهگذاريها و اعمال حاكميت شركتي ،توزيع
و مديريت ريسك و تسهيل مبادله كاالها و خدمات ،هزينههاي مبادله
فعاليتهاي اقتص��ادي را كاهش دهند خاطرنش��ان كرد :نظامهاي
مالي با اج��راي كاركردهاي خ��ود در هر يك از اين م��وارد ،زمينه
حصول به اهداف مياني رشد اقتصادي يعني تسريع در انباشت منابع سرمايه ،افزايش
سرمايهگذاري و بهبود وضعيت تخصيص منابع را فراهم ميسازند.
اهميت و لزوم توسعه مالي از همين كاركردهاي نظامهاي مالي و نقش موثر آنها در
فرايند رشد اقتصادي ناشي ميشود.قرباني با بيان اينكه در اقتصادهايي مانند اقتصاد
ايران كه داراي ظرفيتهاي بالقوه مناسب براي افزايش رشد اقتصادي هستند ،امكان
حصول به سطوح باالتري از توسعه مالي بدون اين كه واجد آثار منفي بر رشد اقتصادي
باشد ،وجود دارد ،تاكيد كرد :حركت در اين مسير زمينه بهتري را براي بهرهبرداري از
ظرفيتهاي بالقوه موجود و افزايش رشد اقتصادي فراهم خواهد آورد.
البته اين امر بدان معني نيست كه احتياطهاي الزم در اين زمينه به عمل نيايد و الزم
است همزمان به ريسكهاي مربوطه و مديريت آنها توجه داشت .معاون اقتصادي بانك
مركزي در خصوص ضرورت حفظ ثبات مالي براي تداوم فرايند توسعه مالي عنوان كرد:
بروز بحران مالي اخير و شدت تاثير آن بر اقتصادهاي مختلف دنيا و هزينههاي اقتصادي
و سياسي قابل مالحظهاي كه به همراه داشت ،توجه به مقوله "ثبات مالي" را بيش از
پيش افزون ساخته است؛ به طوري كه امروزه در بعضي از اقتصادهاي دنيا ،حفظ ثبات
مالي در زمره اهداف سازماني و نهادي بانك مركزي قرار گرفته و بانكهاي مركزي در
تنظيم سياستهاي پولي و بانكي خود به اين مهم توجه دارند.
لزوم توجه به مقوله "ثبات مالي" در اقتصاد
قرباني با اشاره به اينكه در چند سال گذشته تحوالت زيادي در اقتصاد ايران صورت
گرفته كه بر پيچيدگي كاركرد و ارتباط متقابل بخشهاي مختلف با يكديگر افزوده
است واين امر لزوم توجه به مقوله "ثبات مالي" در اقتصاد را افزايش داده است اضافه
كرد :در اين خصوص ميتوان به مواردي همچون "گسترش كمّ ي بازار سرمايه""،نقش
نهادها وابزارهاي جديد مالي در بازار سرمايه""،افزايش سهم بخش غيردولتي در بازار

پول " و"افزايش مبادالت الكترونيكي" اشاره كرد .معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان
اينكه بررسي تحوالت متغيرهاي پولي و بانكي كشور در سالهاي اخير حاكي از وجود
بيانضباطي در نظام پولي و بانكي كش��ور و تاثيرپذيري رشد پايه پولي و نقدينگي از
اين امر بوده است افزود :رشد بيرويه نقدينگي خود پديدهاي نامطلوب است؛ ليكن
اگر رشد نقدينگي عمدتاً از محل افزايش پايه پولي تامين شود ،حاكي از ناسالم بودن
تركيب نقدينگي و افت كيفيت آن ميباشد .وي تاكيد كرد :نرخهاي تورم باال عالوه بر
اين كه واجد آثار رفاهي منفي بر خانوارها به ويژه گروههاي مزد و حقوق بگير ميباشد،
به لحاظ افزايش نااطميناني زمينهساز كاهش ميل به سرمايهگذاري و خروج منابع از
فعاليتهاي مولد به سمت فعاليتهاي غيرمولد ميباش��د .در شرايط وجود فشارها و
هجمههاي بيروني ،رعايت انضباط مالي براي حفظ ثبات اقتصاد داخلي از اهميت به
مراتب بيشتري برخوردار خواهد بود.
تقويت نظارت بر بانكها
قرباني با اش��اره به اينكه به دليل جايگاه ويژه بانكها در تامين مالي اقتصاد و نظام
پرداختهاي كش��ور ،وقوع هر گونه نابس��اماني در هر يك از بانكهاي كشور،
ممكن است به سرعت به س��اير بانكها و كل شبكه بانكي س��رايت نموده و
مش��كالت عديدهاي را براي كل نظام اقتصادي ايج��اد نمايد افزود :نظارت
بر بانكها و موسسات اعتباري از حيث اثربخشي سياستهاي پولي نيز حايز
اهميت است .بانكهاي مركزي با اس��تفاده از ابزارهاي سياستگذاري پولي،
متغيرهاي عمده اقتصادي يعني سطح قيمتها و رشد اقتصادي را در جهت
مطلوب هدايت ميكنند.وي در ادامه افزود:اقدامات سياستي بانك مركزي
كه بر اساس قواعد سياستي اين بانك اتخاذ و اجرا ميشوند ،در وهله اول به بازار پول و
دارايي منتقل ميشوند .تغييرات در اين بازارها به نوبه خود بخش واقعي اقتصاد،يعني
بازارهاي كار ،كاالها و خدمات و در نهايت س��طح توليد و قيمته��ا را تحت تاثير قرار
ميدهد.معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد :به طور كلي پيشنياز اجراي موفق
سياستهاي پولي ،وجود يك بستر مناسب ميباش��د .در اين راستا كنترل و نظارت
دقيق بانك مركزي بر كاركرد بازار پول و تبعيت فعالين اين بازار از قواعد و مقررات بانك
مركزي الزامي است.
ارقام رشد پايه پولي و نقدينگي در ده ماهه اول سال جاري
قرباني در تشرح اقدامات اخير بانك مركزي به مواردي همچون سالم سازي تركيب
نقدينگي ،كاهش نرخ تورم ،آرامش بخشي به بازارهاي مالي و مهار انتظارات تورمي
اشاره و ابراز اميدواري نمود كه با توجه به كاهش  1.7واحد درصدي تورم در بهمن ماه
نسبت به دي ماه سال جاري ،اهداف اعالم شده در خصوص نرخ تورم سال  1392تحقق
يابد .وي در خصوص سالمسازي تركيب نقدينگي به رشد پايه پولي و نقدينگي در ده
ماهه اول سال جاري اشاره و رشد پايه پولي و نقدينگي در ده ماهه منتهي به پايان دي
ماه سال  1392را به ترتيب معادل  2.1و  21.7اعالم نمود .همچنين رشد پايه پولي و
نقدينگي كشور در دوازده ماهه منتهي به دي ماه سال جاري را به ترتيب معادل 12.5
و  27.9درصد است .قرباني متذكر شد كه بخشي از رشد نقدينگي كشور در ده ماهه
اول سال جاري به لحاظ اطالعات عملكردي موسسات اعتباري و بانكهاي جديد در
آمارهاي پولي كشور مربوط بوده است؛ به طوري كه  2.9درصد از رشد نقدينگي در ده
ماهه اول سال جاري و  3.1واحد درصد از رشد نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به دي
ماه سال جاري به اين امر مربوط بوده است .تامین مالی
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معاون اقتصادی بانک مرکزی:

رونق اقتصادی با چاپ پول ممکن نیست

در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی که روزگذشته با اهداف همسوسازی
سیاستهای توسعهای نظام تامین مالی و سرمایهگذاری با رویکردهای راهبردی نظام
اقتصادی کشور ،توس��عه دانش و تخصص فعاالن نظام تامین مالی کشور و نوآوری،
بومیسازی و ترویج ابزارهای نوین تامین مالی با تمرکز بر ابزارهای اسالمی با حضور
تعدادی از مقامات کشور برگزار شد.
پیمان قربانی ،معاون اقتصادی بانک مرک��زی در این کنفرانس با بیان اینکه هیچ
کش��وری با چاپ پول اقتصاد خود را نساخته اس��ت ،گفت :کل تسهیالت پرداختی
بانکها در  10ماهه ابتدای امس��ال به  193هزار و  400میلیارد تومان رسید ،این در
حالی است که تسهیالت پرداختی بانکها در سال گذشته  199هزار و  500میلیارد
تومان بوده است.
وی گفت :رشد اقتصادی و توسعه نظام مالی باید در سیر همگرا و با همراهی یکدیگر
صورت گیرد .کشور ما از لحاظ رشد اقتصادی ظرفیت باالیی دارد و ما نگرانی از بابت
اینکه توسعه مالی محدودیت داشته باش��د ،نداریم و به لحاظ شرایط
اقتصادی فضا برای توس��عه و معرفی محصوالت نظام مالی مهیاست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه ثبات مالی طی سالهای اخیر
اهمیت زیادی پیدا کرده و حتی از اهداف قانونی برخی بانکهای مرکزی
در دنیا شده اس��ت ،افزود :اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد کشور را در مقابل
ش��وکهای بیرونی مقاوم میکند در عین حال باید در جهت افزایش
ثبات مالی اقدام کنیم.
وی با اش��اره به اینکه طی س��الهای اخیر همزم��ان با افزایش ت��ورم پروژههای
بلندپروازانه بسیاری در کشور تعریف شده و تامین مالی آنها به نظام بانکی کشور فشار
آورده است ،گفت :بر این اساس ،اضافه برداشتها طی سالهای اخیر از بانک مرکزی
زیاد شده اس��ت ،در عین حال نسبت تسهیالت به س��پردههای بانکی در پایان سال
گذشته به  99/8درصد رسیده است.
قربانی با انتقاد از اینکه حجم عظیمی از پروژه مالی مسکن مهر از منابع بانک مرکزی
فاینانس شده است ،اظهار داشت :همین امر باعث افزایش فشارهای تورمی ،افزایش
نقدینگی و تورم و فشار نرخ ارز شده این در حالی است که سیاستگذاران پولی در تالش
برای کاهش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز هستند.
سالمسازی ترکیب نقدینگی وکنترل آن
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت :اگر بخشهایی از اقتصاد کش��ور احس��اس
میکنند که نظام بانکی نتوانسته نیازهای آنها را تامین کند باید به این موضوع توجه
داشته باشند که بانکها در شرایط پرفشاری قرار دارند.
وی سالمسازی ترکیب نقدینگی ،کنترل نقدینگی و ایجاد زمینه برای هدایت آنها
را از اقدامات بانک مرکزی ذکر کرد و گفت :تورم در حال نزول است ولی باید از این روند
دفاع کرد.قربانی ،بحث حاکمیت شرکتی و جلوگیری از فساد اداری و بحرانهای مالی
را مهم ارزیابی کرد و گفت :نظارت بر نظام بانکی تقویت شده است .حرکتهای بانک
مرکزی طی چند سال اخیر در راستای ساماندهی بازار پول باید ادامه یابد و باید از آن
دفاع کرد.به گفته وی ،بانک مرکزی به عنوان س��کاندار نظام پولی کشور باید نظارت
کاملی روی شبکه بانکی داشته باشد.قربانی گفت :وزیر اقتصاد بر تامین سرمایه اولیه
در بورس تاکید دارد و باید از این ظرفیت استفاده شود این در حالی است که انتظارات
از نظام بانکی باید در حد مقدورات باشد.معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت :شاخص
عمق مالی در کشور  68/2درصد است که در جایگاه بینالمللی قابل مقایسه است و
با احتساب سهم موسسات زیر چتر بانک مرکزی این رقم بیش از رقم یادشده خواهد
بود.قربانی یکی از مشکالت را باال بودن نسبت پایه پولی به  GDPدانست و افزود :در
سالهای اخیر شیوه تامین مالی از ترازنامه بانک مرکزی خارج شده است و این نشان
میدهد بخش اعظمی از تامین مالی از راههای دیگری غیر از راههای قانونی بوده است.
وی رشد نقدینگی در پایان دیماه سال  92نسبت به اسفندماه سال  91را  21/7درصد
اعالم کرد و با بیان اینکه این رقم در سال گذشته  23/7درصد بوده است که بخشی از آن
ناشی از ورود دادههای بانکها و موسسات جدید است ،افزود :در  10ماهه امسال پایه
پولی  2/1درصد رشد داشته که این رقم در سال گذشته  15/8درصد بوده است.
قربانی رقم تسهیالت اعطایی نظام بانکی در سال گذشته را 199هزار و 500میلیارد
تومان و در  10ماهه امسال هم  193هزار و  400میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :از کل
تسهیالت اعطایی  52/3درصد به بخش کشاورزی ،صنعت ،معدن و مسکن اختصاص
یافته است که سهم این رقم در  GDPبه  31/7درصد میرسد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت :بانکها در هدایت مالی دریغ نکردند بنابراین
شبکه بانکی سعی کرده که منابع را به سمت بخشهای مولد در حد توان هدایت کند
و به منابع بانک مرکزی متوسل نشود در عین حال هیچ کشوری با چاپ پول اقتصاد
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خود را نساخته است.
توجه به مسوولیت اجتماعی در تامین منابع مالی
طهماس��ب مظاهری ،نماینده بانک توسعه اس�لامی نیز در این کنفرانس گفت:
مسوولیت اجتماعی شرکتها از  20سال گذشته مطرح بوده و در دو ،سه سال اخیر
بسیار رونق یافته است به طوری که هیچ کنفرانس مدیریتی باالخص در بحثهای مالی
مشاهده نمیشود که به مباحث مسوولیت اجتماعی نپردازد.
وی افزود :حتی دهه آینده دهه مسوولیت اجتماعی شرکتها عنوان میشود این
درحالی است که جای این مفهوم در مباحث علمی کشور خالی است.
نماینده بانک توسعه اسالمی با بیان اینکه تامین منافع عادالنه برای همه ذینفعان
یکی از اصول کاری برای توجیه اقتصادی است ،عنوان کرد :در بحث مربوط به مسوولیت
اجتماعی مفهوم جا افتادهای وجود دارد که ش��رکت مدت نامحدود ثبت ش��ود این
در حالی است که هدف اولیه و هدف مبنایی برای ش��رکت این است که به سلولی از
سلولهای ساختار اقتصادی کشور تبدیل شود که مفهوم مسوولیت اجتماعی شرکت
را با خود به همراه دارد.مظاهری با بیان اینکه در بازار س��رمایه قدیمی در کشور و نیز
بازار سرمایه کشورهای اسالمی مسوولیت اجتماعی با تعاریف زمان خود رایج بود ،ادامه
داد :یکی از راهحلهای ضروری در فعالیت اقتصادی کشور بهخصوص با
تاکید بر تامین منابع مالی در سرمایهگذاری توجه به مسوولیت اجتماعی
شرکتهاست.
تامین مالی  83درصدی بانکها
در ادامه همایش محمدرضا ساروخانی ،مدیرعامل بانک ملت از تعامل
دو بازار پول و سرمایه برای تامین مالی بنگاهها و پروژههای مهم اقتصادی
کشور خبر داد و گفت :براساس آمارهای رسمی ،نظام بانکی در تامین منابع مالی کشور
به طور متوسط سهم  83درصدی را در سالهای اخیر برعهده داشته است.
مدیرعامل بانک ملت گفت :در شرایط کنونی دولت تدبیر و امید فرصت مناسبی را
هم در بازار سرمایه و هم در بازار پول ایجاد کرده تا برای پروژهها و بنگاههای اقتصادی
تامین مالی صورت گیرد و در این زمینه بازار پول و سرمایه به تعامل و نقاط مشترک
خوبی دست پیدا کردهاند.مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که ابالغ سیاستهای
اقتصاد مقاومتی ضرورت تامین مالی برای پروژههای بزرگ و حیاتی کشور را دوچندان
کرده است ،افزود :توسعه نظام مالی کشور در کنار ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی
تحقق هر چه سریعتر برنامهریزیهای کالن اقتصادی را در پی دارد و در این بستر ایجاده
شده نباید فرصت به وجود آمده برای تامین مالی را از دست داد.
به گفته وی ،طبق گزارش��ات اخیر ،ایران از لحاظ توسعه بازار مالی در میان 148
کشور جهان رتبه  130را داراست ،توسعه نظام مالی کشور تحقق هر چه بهتر و سریعتر
برنامههای کالن کشور را در پی خواهد داشت .در این راستا ،براساس پیشبینیهای
صورت گرفته یکهزار و یکصد میلی��ارد دالر منابع جهت تحقق اهداف برنامه پنجم
توسعه در کشور مورد نیاز است.ساروخانی افزود :طبق آمارهای رسمی ،نظام بانکی در
تامین منابع مالی کشور بهطور متوسط سهم  83درصدی را در سالهای اخیر بر عهده
داشته و امید است با توسعه و تقویت بازار سرمایه تعادل نسبی در این بخش حاصل و
بازار سرمایه با دستیابی به جایگاه واقعی خود در کنار نظام بانکی بیش از پیش محرک
توسعه نظام اقتصادی کشور باشد.
باید دانش نیروی انسانی را به ثروت تبدیل کنیم
علی دیواندری ،مدیرعامل بانک پارس��یان نیز با اشاره به جایگاه پنجم جمهوری
اس�لامی ایران در جهان از لحاظ بیشترین منابع طبیعی در س��ال  2013گفت که
ریس��ک اصلی اقتصاد ایران تک محصولی بودن و توسعه نیافتن کانالهای درآمدی
است به عبارت دیگر عمده درآمدهای کشور ما از محل صادرات نفت ،گاز و محصوالت
پتروشیمی است که این امر باعث شده است تا کشور با رشدی نامتوازن روبهرو شود
و رشد سایر بخشهای اقتصادی تحتالش��عاع قرار گیرد و به دلیل اتکای بودجه به
درآمد نوس��انی حاصل از روش منابع طبیعی با نوس��انپذیری در درآمد ملی کشور
روبهرو باشیم.
دیواندری همچنین بااشاره به رتبه دوم ایران از نظر تربیت دانشمندان و مهندسان و
رتبه دوازدهم آن در تولیدات با فناوری باال و متوسط افزود :این در حالی است که ما در
شاخص رقابتپذیری و اقتصاد دانش بنیان رتبههای مطلوبی در میان کشورها نداریم
به همین دلیل برای برونرفت از این وضعیت باید کشور را به سوی اقتصاد نوآور با تنوع
درآمدی باال سوق دهیم و دانش عظیم نیروی انسانی کشور را به ثروت تبدیل کنیم.
دیواندری در عین حال ویژگیهای اقتصاد مقاومتی براساس ابالغیه مقام معظم
رهبری را رویکرد جهادی ،انعطافپذیری ،فرصتس��ازی ،مولد بودن ،درونزا بودن،
پیشرو بودن و برونگرا بودن ذکر کرد و گفت :برای برونرفت از وضعیت
کنونی باید اکوسیستم نوآوری و خالقیت را بهطور متوازن توسعه داده
و تقویت کنیم.

ویژگی های اقتصاد مبتنی بر محصول
مدیرعامل بانک پارسیان در بخش دیگری از سخنان خود به موقعیت
رقابتپذیری کشورها اشاره کرد و توضیح داد :براساس آمار مجمع جهانی
اقتصاد از  148کشور مورد بررسی ،کشورها از نظر شاخص رقابتپذیری
در سه دسته تقسیمبندی شدهاند که  38کشور در دسته نخست یعنی اقتصاد مبتنی
بر منابع طبیعی 31،کشور در دسته دوم یعنی اقتصادهای مبتنی بر کارآیی و 37کشور
هم در دسته سوم یعنی اقتصادهای مبتنی بر نوآوری قرار گرفتهاند ضمن این که 20
کشور شامل ایران در مرحله گذار از دسته یک به دسته دو و  22کشور هم در مرحله
گذار از مرحله دو به سه هستند.
دیواندری ادامه داد :اتکا به منابع و مواهب طبیعی ،رقابت براساس قیمت ،بهرهوری
حداقلی و اقتصاد متمرکز از ویژگیهای اقتصادهای مبتنی بر محصول است ضمن اینکه
اقتصادهای مبتنی بر کارآیی هم ویژگیهایی چون اتکا به منابع و مواهب طبیعی ،رقابت
براساس بازارهای کاال ،نیروی کار و بازارهای مالی کارآتر ،بهرهوری باالتر نسبت به دسته
اول و اقتصاد نسبتا متمرکز دارند.
مدیرعامل بانک پارسیان در مورد مشخصه اقتصادهای مبتنی بر نوآوری هم اظهار
داشت :اتکا به دانش و نوآوری ،رقابت براساس فرآیندهای تولید بسیار پیچیده در تولید
کاالها و خدمات متفاوت ،بهرهوری بسیار باال و اقتصاد غیرمتمرکز از ویژگیهای این
نوع اقتصادهاست.
اقتصاد مقاومتی ،سیاستی درونزا ولی بروننگر
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ،سیاستهای کلی اقتصادی را که در پی
ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی دنبال خواهد شد با عنوان «تقویت اقتصاد داخلی با
نگاه به بازارهای بیرون» قلمداد کرد و گفت که با این نگاه ،فعالیتهای اقتصادی ایران
باید با نگاه به درون (درونزا) ولی بروننگر باشد؛ یعنی هم جذب سرمایهگذاری خارجی
کنیم و هم اینکه کاالهایمان در بازارهای بینالمللی حضور داشته باشند.
به گزارش مهر ،سیدصفدر حسینی در دیدار با یوهانگ یانگ ،سفیر چین در ایران
با اشاره به سابقه سه ساله صندوق توسعه ملی در کشورمان از سرمایهگذاری داخلی و
خارجی با هدف تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایههای مولد و زاینده برای نسل حاضر و
حفظ آن برای نسلهای آینده به عنوان ماموریتهای صندوق توسعه ملی نام برد.
رییس هیات عامل صندوق توس��عه ملی گفت :صندوق توسعه ملی یک صندوق
بیننسلی است و دارای سه رکن هیات امنا ،هیات عامل و هیات نظارت است به عبارتی
ساختاری سه قوهای دارد که این برای استحکام بیشتر است تا از انحراف منابع صندوق
توسعه ملی جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم با انسجام بیشتر و با نگاه هدفمندتری به صندوق
توسعه ملی نگاه میکند ،گفت :سهم صندوق توسعه ملی در سال  93به  31درصد از
منابع نفت و گاز افزایش پیدا کرده و در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که اخیرا از
سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده ،یک حکم به عنوان سیاستی کلی مورد اشاره قرار
گرفته است مبنی بر اینکه «سهم صندوق توسعه ملی تا قطع وابستگی درآمدهای دولت
به نفت باید افزایش پیدا کند» بنابراین با این سیاست شاهد افزایش بیشتری در منابع
صندوق توسعه ملی طی سالهای آتی خواهیم بود.
حسینی ،سیاستهای کلی اقتصادی را که در پی ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی
دنبال خواهد شد تحت عنوان «تقویت اقتصاد داخلی با نگاه به بازارهای بیرون» قلمداد
کرد و در پاسخ به پرسش سفیر چین درباره «اقتصاد مقاومتی» توضیح داد :یعنی از
یکسو هم سیاستی درونزا برای استحکام بیشتر است چراکه تجربه ما در دوران تحریم
این است که نقاط قوت اقتصادمان باید شناسایی و بیشتر تقویت شود و نقاط ضعفمان
تبدیل به فرصت و قوت شود و از سوی دیگر هم باید در حوزه اقتصادی در تعامل سازنده
با دنیا باشیم و بتوانیم سهم خود را در هر جا که امکان کسب منافع مشترک با دیگران
وجود دارد ،ایفا کنیم.
وی حضور صندوق توس��عه ملی در بازارهای پول و سرمایه در سطح بینالملل را
از برنامههای این صندوق در آینده نام برد و از خریداری س��هام بنگاههای کمریسک
و خریداری اوراق قرضه دولتها به عنوان ش��کلهایی از اجرایی شدن این برنامه یاد
کرد.رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود :صندوق توسعه ملی در نظر دارد
پروژههایی را که سرمایهگذاران خارجی همراه با سرمایهگذاران ایرانی در ایران دارند،
تامین مالی کند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه
احتمال تعیین چند سطح درآمدی بر حس��ب تعداد خانوار و محل سکونترییس
کمیس��یون برنامه و بودجه در تشریح آخرین بررس��یهای دولت برای حذف یارانه
پردرآمدها در سال ۹۳از یک پیش��نهاد دولت برای تعیین درآمد ماهی  1/8میلیون
تومان برای حذف یارانه خبر داد و گفت که دولت برای سرکشی به حساب بانکی باید
از مردم اجازه بگیرد.

غالمرضا مصباحیمقدم درباره مجوز مجلس به دول��ت در قانون بودجه  93برای
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها اظهار داشت :تاخیر دولت در ارایه تبصره « »21به
مجلس اقدام خیلی خوبی بود چراکه در غیر اینصورت قانون بودجه ناقص به تصویب
میرسید .مجلس با ورود به تبصره هدفمندی در نهایت مصوب کرد که دولت معادل
 48هزار میلیارد تومان از راه اصالح قیمتها کسب درآمد کند.
وی با بیان اینکه قبال از راه اصالح قیمتها  28تا  30هزار میلیارد تومان به صورت
ساالنه کسب درآمد میشده است ،افزود :در قانون بودجه  91بیش از  62هزار میلیارد
تومان درآمد برای هدفمندی مصوب شد ،دولت 120هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده
بود ولی مجلس همان  62هزار میلیارد تومان را تصویب کرد و برای سال  92مبلغ 54
هزار میلیارد تومان در این مورد تصویب شد.رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
در پاسخ به این سوال که بیشترین نظرات موافق روی چه ارقامی است به تسنیم گفت:
ارقام بینابین بود مثال 15میلیون تومان یا 18میلیون تومان ساالنه مطرح شد همچنین
یک پیشنهاد از ناحیه خود دولت بود که مبنای درآمدی را ساالنه 21میلیون تومان قرار
دهیم یعنی در این حالت درآمد خانوار باید ماهی یک میلیون و  800هزار تومان باشد.
مصباحیمقدم با تاکید براینکه دولت بنا ندارد سقف 48هزار میلیارد تومان را محقق
کند ،گفت :دولت بنا ندارد قیمتها را به سقف  48هزار میلیارد تومان برساند این به
معنی این است که تغییرات قیمتها مالیمتر خواهد بود و ممکن است بین  40تا 45
هزار میلیادر تومان در نوسان باشد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تنها معیار
درآمد برای ادامه پرداخت نقدی یارانهها و تش��خیص نیازمند معیار مناسبی است،
تصریح کرد :مباحث مفصلی هم در دولت و هم در جلسه مشترک نمایندگان و دولت
در اینباره مطرح ش��ده چراکه ابعاد خانوار متفاوت است و از خانوار یک نفره و بیشتر
داریم بر همین اساس ممکن است سناریوهایی برای خانوارهای دو نفره ،سه نفره ،چهار
نفره و ...تعیین شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید براینکه احتمال تعیین کف درآمدی برای
خانوارهای با جمعیت مختلف وجود دارد ،گفت :همچنین تفاوت بین روس��تا ،شهر،
کالنشهر و تهران است چراکه هزینهها در تهران خیلی باالتر از سایر مناطق است و این
بحث وجود دارد که کف درآمدی باید متناسب با هزینهها تعیین شود .چون اگر متناسب
با هزینهها باشد عادالنهتر خواهد بود ولی مشوق مهاجرت از روستا به شهر خواهد بود.
مصباحیمقدم ادامه داد :عالوه بر این اگر خانوار را براساس درآمد صرفا طبقهبندی
کنیم این ایراد وجود دارد که برخی خانوارها باید هزینه بیماری خاصی را پرداخت کنند
یا خانوارهایی باید هزینه دانشجو را هم داشته باشند و همچنین برخی بدهکارند و باید
اقساط آن را پرداخت کنند.
وی اضافه کرد :مگر میتوان این تفکیک را پذیرفت و مبنا قرار داد؟ اصال برای دولت
میسر نیست که بگوید خانوادههایی که بدهی دارند سطح بیشتری را دریافت میکنند و
خانوادهای که بدهی ندارد کمتر دریافت خواهد کرد .همچنین این موضوع مطرح است
که چطور در حقوقها مصوب شد هر کسی ساالنه  12میلیون تومان دریافت میکند
از پرداخت مالیات معاف است بدون آنکه اشارهای داشته باشیم که این افراد در روستا
زندگی میکنند یا تهران؟ یا هزینههایی دارند یا خیر؟
مصباحیمقدم تاکید کرد :به همین خاطر باید عدد بدهیم تا این عدد مبنا قرار گیرد
طبعا خیلی بهتر بود اگر تعداد خانوار و هزینههای آنها را تعیین و در نظر میگرفتیم ولی
در این حالت کار بسیار پیچیده میشد و در عین حال انتظارات باال میرفت و ادعاها هم
محرز نمیشد .دولت باید وارد درآمد خانوار شود چراکه این سهلتر است و نسبت به
ادعاها مشکلساز نمیشود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد :این موضوعی است که در دولت
مورد توجه قرار گرفته است ولی نتیجه باید از سوی دولت به زودی اعالم شود.
عضو هیات رییس��ه کمیس��یون اقتصادی مجل��س :افزایش نرخ مالی��ات با نگاه
سطحی؛ضربه به تولید عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :خدماتی
که در ازای پرداخت مالیات ارایه میشود زمینههای رشد اقتصادی کشور و حمایت از
تولید را فراهم میسازد.
ابراهیم نکو اظهار داشت :نرخ مالیات بر ارزشافزوده براساس قانون پیش میرود
و ممکن است که در نگاه سطحی افزایش آن تا حدی به تولید ضربه وارد کند اما باید
توجه داشت که اکنون کش��ور با دو بحث مهم اقتصاد مقاومتی و فاز دوم هدفمندی
روبهرو است.
نماینده مجلس شورای اس�لامی ادامه داد :در کنار هم قرار دادن این موارد اگر با
مدیریت صحیح همراه نباشد قطعا به تولید آسیب وارد خواهد کرد چراکه چند برنامه
در کنار یکدیگر اجرا خواهد شد از این رو باید با تالش مضاعف از تولید
محافظت کرد.
وی به خانه ملت گفت :به هر حال باید منتظر ماند و دید که دولت چه
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برنامهای برای حمایت از تولید دارد چراکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید بیش از گذشته حمایت از تولید و بخش خصوصی را مدنظر قرار داد که آسیبی به آن وارد
نشود.
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با نقش مالیات در حمایت از تولید نیز تصریح کرد :به ازای مالیات پرداختی خدماتی صورت خواهد پذیرفت
که میتواند زمینههای رشد اقتصادی رونق تولید را فراهم کند ،البته به شرطی که مالیات درست اخذ شده و مناسب هزینه شود ،در این صورت پرداختکننده هم
اطمینان دارد که در مقابل مالیات پرداختی مورد حمایت قرار میگیرد.
احمدی مطرح کرد؛ دولت باید واحدهای تولیدی نیازمند را شناسایی کند
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس گفت که سیستم بانکی کشور نباید با افزایش معوقات از پرداخت تسهیالت اجتناب کند بلکه باید سازوکاری طراحی شود که
افراد سودجو قادر به دریافت وام نباشند.علیمحمد احمدی گفت :بدهکاران بانکی کشور به دو بخش تقسیم میشوند؛ دسته اول گروههای کمدرآمد و واحدهای کوچک هستند
که به دلیل بروز مشکالت اقتصادی در کشور موفق به بازپرداخت تسهیالت نشدهاند.نماینده مردم دهلران ،آبدانان و درهشهر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :اما سیستم بانکی
و دولت اذعان میکنند که  70درصد از معوقات فعلی مربوط به افرادی است که تولیدگر نبوده و با سوءاستفاده وام دریافت کردهاند.
وی به خانه ملت گفت :اکنون دولت باید ساز و کاری داشته باشد تا واحدهایی که واقعا به منظور رونق تولید ،نیازمند کمکهای مالی هستند را شناسایی کرده و با قبول وثایقی از
قبیل سند ملکی و جواز واحد صنفی ،تسهیالتی را در اختیار آنها بگذارد تا بتوانند وضعیت تولید ملی و اشتغالزایی را بهبود دهند.وی تصریح کرد :نباید سیستم بانکی کشور به دلیل
افزایش معوقات با افراط در خزانه را قفل کند ،بلکه میتوان با شناسایی صنعتگران واقعی و قبول وثایق معتبر ،تسهیالتی در اختیار این دسته قرار داد تا بتوانند تولید و اشتغالزایی
را رونق دهند چراکه وامهای تولیدکنندگان واقعی معوق نخواهد شد.
قدردانی از مرکز توسعه محصوالت و کنترل پروژه بانک اقتصاد نوین
قدردانی از مرکز توسعه محصوالت و کنترل پروژه بانک اقتصادنوین در دومین جشنواره معرفی مدیران نمونه تحقیق و توسعه تندیس و لوح تقدیر دومین جشنواره معرفی
مدیران نمونه تحقیق و توسعه کشور به بانک اقتصادنوین اعطا شد.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابط عمومی بانک اقتصادنوین ،پس از بررسیهای دقیق و کارشناسی ،لوح تقدیر و تندیس دومین جشنواره معرفی مدیران نمونه تحقیق
و توسعه کشور به فریبرز قربانیان ،مدیر مرکز توسعه محصوالت و کنترل پروژه بانک اقتصادنوین اهدا شد.
دومین جشنواره معرفی مدیران نمونه تحقیق و توسعه کشور با هدف ارج نهادن به فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیق و توسعه و تالش مدیران این مراکز همزمان با «دومین
اجالس مدیران تحقیق ،توسعه و فناوری کشور» برگزار شد.دکتر امید فدائیمنش ،دبیر علمی دومین اجالس تحقیق ،توسعه و فناوری در خصوص جزییات برگزاری این جشنواره
گفت :بهرهمندی از تجربیات ارزنده برگزاری موفقیتآمیز نخستین اجالس مدیران تحقیق ،توسعه و فناوری کشور در سال گذشته موجب شد دومین جشنواره با استقبال بینظیر
دستاندرکاران این حوزه مواجه شود.تامین مالی

همایش 'توسعه نظام مالی'

مدیرعامل بانک ملت :ایران از نظر توس��عه بازار
مالی رتبه  130را در بین  148کشور دارا است /طبق
آمارهای رس��می نظام بانکی در تامین منابع مالی
کشور سهم  83درصدی را به عهده داشته است
به گزارش خبرنگار «نسیم» ،محمدرضا ساروخانی
در ششمین کنفرانس توسعه تأمین مالی با بیان اینکه
در حال حاضر دولت یازدهم فرصت مناسبی را هم در بازار سرمایه و هم در بازار پول
ایجاد کرده تا تأمین مالی پروژهها و بنگاههای اقتصادی انجام شود ،گفت :در این زمینه
بازار پول و سرمایه به تعامل و نکات مشترک خوبی دست پیدا کردهاند.تامین مالی

وزیر راه و شهرسازی:

بدنبال کاهش مداخله دولت در حوزه حمل و نقل ریلی
هستیم
وزیر راه و شهرس��ازی :بدنب��ال کاهش مداخله
دولت در حوزه حمل و نقل ریلی هس��تیم /در حال
حاضر  860هزار خانوار ایرانی در مس��کن کوچک
زندگی میکنند /مخالف پرداخ��ت نقدی یارانهها
نیستم ولی عنوان پرداخت باید مشخص شود /یارانه
چیزی جز دریافت مالیات منفی نیست
به گزارش خبرنگار «نسیم» ،عباس آخوندی در ششمین کنفرانس توسعه نظام
تامین مالی در ایران ،افزود :از دیگر سیاستهای ما افزایش سهم حمل و نقل ریلی در
مقایسه با حمل و نقل جادهای است که باید با توجه ضرورت توسعه در حوزه صنعت،
حمل و نقل ریلی نیز توسعه یابد.تامین مالی
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انجام شده است راهاندازي بازار دارايي فكري است كه مقررات آن تصويب و ابالغ شده و
به زودي شاهد افتتاح اين بازار در فرابورس خواهيم بود ».رئيس سازمان بورس و اوراق
بهادار با بيان اينكه بسياري از مخترعين در دانشكدههاي فني اختراعات جديدي دارند
توضيح داد« :اقتصاد دانشبنيان به اين ايدهها بها ميدهد ولي صاحبان ايده نيازمند
منابع مالي هستند تا ايدهها را به مرحله تجاريسازي برسانند اين درحالي است كه بازار
سرمايه محلي است كه عرضه و تقاضا در آن رخ داده و اين بازار بر اين مبنا طراحي شده
است ».به گفته رئيس سازمان بورس ،به اين ترتيب صاحبان ايده ميتوانند ايده خود
را در فرابورس عرضه كرده يا به فروش برسانند و صاحبان بنگاه نيز ايده را خريداري
كرده يا با صاحب ايده مشاركت كنند كه دراين صورت در بازار سرمايه به نوآوريهاي
جديد كمك ميكند .با راهاندازي چنين بازاري بايد دربلند مدت انتظار داشته باشيم كه
صاحبان ايده بتوانند در يك بازار تجاريسازي كرده و ايده خود را ارائه كنند كه اين كار
راه را براي جذب نخبگان باز ميكند.
روند نزولي بورس تهران با مصوبات مجلس در خصوص افزایش بهره مالکانه معادن
و نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی آغاز شد و با افزایش سود اوراق مشارکت تشديد
شد و بورس تهران را در وضعیت قرمز قرار داد .این اوضاع در حالی سهامداران،
بخصوص سهامداران تازه وارد را به شدت نگران و متضرر کرده است که نهال
بی اعتمادی در بورس تهران در حال بزرگ ش��دن بوده و هر روز تعدادی از
سهامداران در تالشند تا عطاي بورس را به لقایش بخشیده و از این بازار پر
ریسک خارج شوند .هر چند در جریان معامالت ديروز بازار سرمایه شاخص
بورس  319واحد رشد کرد و تا ارتفاع  80هزار و  105واحد باال آمد.
ديروز همچنین  397میلیون س��هم و حق تقدم به ارزش  253میلیارد
تومان در  45هزار نوبت معامالتی دادوستد شد و نماد معامالتی فارس ،شپنا ،وتجارت
و شبندر بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای کگل ،فملی و فوالژ بیشترین تاثیر منفی را بر
روی شاخص بورس داشتند.
افزون بر این؛ در جریان معامالت ديروز بازار س��رمایه ،نماد معامالتی شرکتهای
سرمایه گذاری سپه ،سایپا ،گروه بهمن ،فوالد آلیاژی ایران ،معدنی و صنعتی گل گهر،
پارس خودرو ،تراکتورسازی ایران ،نیرو ترانس ،پتروشیمی آبادان ،سیمان شاهرود،
درخشان تهران ،حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ،قند ثابت خراسان ،گروه فن آوا،
بانک حکمت ایرانیان ،اوراق گواهی سپرده بانک انصار ،پتروشیمی مارون و پتروشیمی
جم بازگشایی و نماد معامالتی شرکتهای صنایع شیمیایی سینا و آلومراد نیز متوقف
شدند.تامین مالی
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گزارش رئيس سازمان بورس از وضعيت شاخصها در سال 92
در روزي كه ش��اخص بورس  319واحد رش��د كرد و به كان��ال  80هزار واحدي
بازگشت ،رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ،سال  92را سال استثنايي در تاريخ بازار
سرمايه در كشور از لحاظ شاخصهاي مختلف دانست .علي صالحآبادي در ششمين
كنفرانس توسعه نظام تامين مالي با بيان اينكه ظرفيتهاي بازار سرمايه در كشور توسعه
پيدا كرده است گفت« :حجم معامالت در بورس تهران به  90هزار ميليارد تومان ،در
فرابورس به  26هزار ميليارد تومان ،در بورس كاال به  56هزار ميليارد تومان و در بورس
انرژي به  400هزار ميليارد تومان رسيد كه جمعا حجم معامالت بازار سرمايه به 172
هزار ميليارد تومان رسيده است .همچنين ارزش بازار سرمايه از ابتداي سال تاكنون
به حدود  500هزار ميليارد تومان رسيده است كه نشاندهنده افزايش ظرفيت بازار
سرمايه است».رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به آمار تامين مالي در بازار
سرمايه اشاره كرد وافزود« :از روشهاي مختلف تامين مالي حدود  20هزار ميليارد
تومان در بازار اوليه و حدود  38هزار و  300ميليارد تومان در بازار ثانويه و
درمجموع  58هزار ميليارد تومان تامين مالي صورت گرفته كه اين ميزان
در سال گذشته حدود  40هزار ميليارد تومان بوده است».
در حالي علي صالح آبادي از روند فعلي بازار سرمايه دفاع ميكند كه از
هفته اول ديماه ش��اخص روندي نزولي پيموده است و برخي از نمادها تا
شصت درصد ارزش خود را از دس��ت دادهاند .هر چند تا پايان فصل پاييز
بورس تهران روزهاي رويايي را تجربه كرد .بورس سال  92را از 36هزار واحد
آغاز كرد و در دورهاي از  90هزار واحد هم عبور كرد .بازدهي 130درصدي
بورس درصدي باعث شد تا بسياري سر از اين بازار درآوردند و نوسانهاي غير معمول
بورس در دوماه گذشته باعث ضرر بسياري به برخي از سهامداران حقيقي شد .در اين
شرايط رئيس سازمان بورس اشارهاي به اين مسئله و روند نزولي بازار نكرد.
در همين حال صالحآبادي ادامه داد« :ابالغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي توسط
مقام معظم رهبري اين نكته را مطرح ميكند كه بايد به ظرفيتهاي بومي اقتصاد خود
بيشتر توجه كرده و از ظرفيتهاي خالي استفاده بيشتري كنيم .يكي از موضوعاتي كه
دراين كنفرانس مطرح شد بحث اقتصاد دانشبنيان است كه بارها توسط مقام معظم
رهبري در اقتصاد مقاومتي مطرح شده و شركتهاي تامين سرمايه بانك ملت و دانشگاه
صنعتي شريف در اين زمينه پيشقدم بوده و هستند ».صالحآبادي در ادامه به ارتباط
دانشگاه و صنعت اشاره كرد و افزود« :يكي از اقداماتي كه در اين زمينه در بازار سرمايه
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ششمین کنفرانس تامین مالی
وزیر راه و شهرسازی؛

هدفمندی یارانهها در ابتدا با هدف کسب آرا بود

نتیجه هشت سال گذشته حذف و کوچک شدن طبقه متوسط است به گونهای كه
در همه دهکها شاهد روند نزولی هستیم.
آخوندی گفت :سیاست من در حمل ونقل ریلی کاهش مداخله دولت است ما در
پی این هستیم که ناوگان حمل ونقل را در هوا دریا جاده و ریل نوسازی کنیم و به عنوان
سیاست محوری در پی آنیم در مقایسه حمل ونقل جاده ای وریلی سهم حمل ونقل
ریلی را افزایش دهیم
به گزارش خبرنگار ایلنا وزیر راه و شهرسازی در ششمین کنفرانس توسعه نظام
تامین مالی درایران در مرکز همایشهای سازمان صداو سیما اظهار داشت :مدتها است
ما در وضعیت آشوب و آشفتگی در حوزه اقتصاد کالن به سر میبریم مخصوصا در این
دولت این وضعیت شدیدتر است .بنابراین همچنان صد سال پس از جنبش مشروطه
مشکل ما تعریف مفاهیم اولیه است و تا وقتی در این باره بحث نکنیم پیش
نخواهیم رفت هنوز بحث ما مالیات و هدف از مالیات اس��ت یا مسئله باز
توزیع ثروت در ایران و چیستی کارکرد مالیات در ایران هنوز در این باره به
جمع بندی روشنی نرسیدهایم.
وی افزود :باید بدانیم با مفهوم عدالت وهمبستگی اجتماعی وفقر به
ویژه فقر شهری چه میخواهیم کنیم ،هنوز نتوانستهایم در این خصوص به
چهارچوبهای نظری و عملیاتی برسیم شاخص نهایی موفقیت یک دولت
که افزایش رفاه شهروندان است را هنوز تعریف نکردهایم تا بدانیم مثال عملکرد دولت
یازدهم را چگونه و با چه شاخصهایی باید بسنجیم .تنها به تعاریف کلی بسنده کردهایم
و این امر دردی را درمان نمیکند
آخوندی ادامه داد :آنچ��ه میتواند مالیات راتوجیه کند مس��ئله باز توزیع ثروت
است ولی مشکل ما این است که مالیات نه تنها بازتوزیع ثروت نمیکند بلکه جبران
هزینههای جاری دولت رانیز نمیکند چه به برسد به مفهوم عدالت ،رفاه و غیره .در
حوزه مالیات کوش��ش میکنیم  35تا  40درصد از هزینههای جاری دولت را تامین
کنیم.
وی افزود :نکته دیگر مسئله هدفمندی یارانهها است،هدفمندی یارانهها در ایران با
اهداف سیاسی کسب آراءعمومی صورت گرفت از ابتدا نیز رفع فقر مد نظر نبود و این
امر مناسبات اجتماعی و روابط دولت و جامعه را بیشتر مخدوش کرد،هدفمندی یارانهها
میتوانست ما را به اهداف عدالت و رفع فقر و همبستگی اجتماعی نزدیک کند.
وزیر مسکن و شهر سازی مسکن را یکی از اجزای اصلی رفاه دانست و اضافه کرد به
گمان من یارانه چیزی نیست جز مالیات منفی یعنی هدفمندی یارانه ها نوعی مالیات
منفی اس��ت اگر هدفمندی یارانه ها را در چارچوب مالی��ات تعریف میکردیم همه
داستان اینکه چه کسی آنرا بگیرد یا نگیرد یا حق کسی است یا نیست منتفی میشد
ومیتوانستیم از هدفمندی یارانه ها تعریفی مالیاتی داشته باشیم من البته با پرداخت
نقدی مخالف نیستم اما باید عنوان این پرداخت را مش��خص کنیم هنوز در این باره
بحثی نشده است که آیا این یک حق اجتماعی است مالیات منفی یا کمک به نیازمندان
متقاضی،ماهیت این پرداخت چیست و هدف از آن کدام است ،اگر دراین باره بحث
نکنیم و بی حوصلگی به خرج دهیم مسئله را حل نکردهایم.
آخوندی اضافه کرد:نکته دیگر این اس��ت که در نهایت باید بتوانی��م آثار اجرای
برنامه پنجم را بسنجیم با کدام شاخص میخواهیم چنین کنیم ،باعدالت ،با شاخص
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همبس��تگی اجتماعی با ش��اخص افزایش رفاه ش��هروندان؟ با چه ش��اخصی آن را
میسنجیم.
وی افزود :در نهایت جز این س��ه هدف را نمیتوانیم داشته باشیم نخست عدالت،
دوم همبستگی اجتماعی وسوم افزایش رفاه شهروندان و برای این اهداف میتوانیم در
سه قالب مالیات توسعه زیر بناها و توسعه رقابت در جامعه تالش کنیم .اگر دولت موفق
به کاهش هزینههای مبادله در جامعه نشود ورقابت را افزایش ندهد قیمت تمام شده
محصول افزایش مییابد و میزان رفاه شهروندان تنزل مییابد باید روی مفهوم توسعه
رقابت به عنوان یک مسئله اصلی تمرکز کنیم.
وی ادامه داد ما نیاز داریم پدیده فقر شهری را به رسمیت بشناسیم وبرنامهای جامع
برای رفع آن ارائه دهیم نمیتوانیم آنرا به صورت مسئلهای جانبی بنگریم این مسئله
جدی است که باید در برنامه جامع مد نظر قرار گیرد.
وی بابیان اینکه جمعیت زیر خط فقر از سال  85تا سال  92از 26درصد به 35درصد
افزایش یافته تاکید کرد :این نش��ان می دهد که داس��تان فق��ر درایران
رانمیتوانیم فراموش کنیم همچنین در سنوات آتی تعدد خانوار در ایران رو
به رشد است با توجه به عقب افتادن سن ازدواج حتما درسالهای آتی شاهد
نوعی رشد تقاضای مسکن خواهیم بود از سوی دیگر باید تالش کنیم تراکم
خانوار در مسکن از عدد یک کوچکتر شود.
وزیر مسکن و شهر سازی با تاکید برا ینکه نتیجه این هشت سال گذشته
حذف وکوچک شدن طبقه متوسط اس��ت و در همه دهکها شاهد روند
نزولی هستیم اظهار داشت :درحوزه تامین مالی در حال حاضر فروش اقساطی یا تامین
مالی خریدار را تابعی از تامین مالی سرمایه گذار کردهایم می توانیم این دو را از همدیگر
تفکیک کنیم یعنی اگر کسی از بانک ملت برای ساخت ،تسهیالت گرفت بانک ملت
است که می تواند واحدهای اورا به خریداران به صورت اقساطی بفروشد.
آخوندی با تاکید بر تاسیس صندوقهای پس انداز مس��کن این امر را در راستای
افزایش قدرت خرید کل متقاضیان عنوان کرد و افزود :ورود بازار سرمایه به بخش مسکن
مسئله دیگری است که عمده آن در حوزه دوره ساخت است اما فعالیت صندوقها در
دوره ساخت به شرطی موثر است که برای خریدار یک قدرت خرید ایجاد کنیم .یکی از
دالیلی که صندوقهای مستغالت امکان فعالیت جدی ندارند بیشتر بحث بازار فروش
آنهاست که باید از آنها حمایت شود.
وی دو بازار عمده تقاضای هدف را بازار طبقه متوسط که در هشت سال گذشته به
شدت دچار تالطم شده و گروههای بسیار کم درآمد توصیف کرد وافزود :اگر قرار است از
طبقه پایین حمایت کنیم در تامین مسکن به معنای آن نیست که دولت خود مستقیما
وارد ساخت شود میتواند توسط شهرداری یا نهادهای مردم نهاد یا واحدهای خصوصی
اقدام کرد .تا از درگیر شدن مستقیم دولت در حوزه ساخت جلوگیری شود.
آخوندی با اشاره به مشکل عدم تعادل جغرافیایی هدف اصلی وزارت متبوع خود در
بخش دریا را افزایش قدرت رقابت ایران در منطقه توصیف کرد وافزود :در حوزه دریا
بسیار امکان سرمایه گذاری در حوزه افزایش ظرفیت بنادر داریم
آخوندی در پایان گفت:سیاست من در حمل ونقل ریلی کاهش مداخله دولت است
ما در پی این هستیم که ناوگان حمل ونقل را در هوا دریا جاده و ریل نوسازی کنیم و به
عنوان سیاست محوری در پی آنیم در مقایسه حمل ونقل جاده ای وریلی سهم حمل
ونقل ریلی را افزایش دهیم

ششمین کنفرانس تامین مالی
نرخ بليت هواپيما از ارديبهشت آزاد ميشود

*فرصتهاي سرمايهگذاري زيادي در حوزه مسکن وجود دارد .به طوري که آمارها
نشان مي دهد  1/5ميليون واحد در اين بخش بايد احداث شود و  2/7ميليون واحد به
نوسازي نياز دارد.
*نبايد مانع حضور بانک هاي خارجي در کشور شويم و در اين خصوص اگر به دنبال
رونق اقتصادي و کاهش تورم هستيم ،بايد از حضور بانک ها و سرمايه گذاران خارجي
در کشور استقبال کنيم.
*ارزش بازار س��رمايه در حال حاضر به  500هزار ميليارد تومان مي رسد که اين
موضوع نشان دهنده ظرفيت باالي اين بازار است.
*بانک هاي کشور در  10ماهه امسال  19هزار و  340ميليارد ريال تسهيالت به
بخش هاي مختلف پرداخت کرده اند که از اين ميزان  52.3درصد آن به بخش هاي
کشاورزي ،صنعت ،معدن ،مسکن و ساختمان تعلق داشته است.
به گزارش خبرنگار ما ،اين مطالب در جريان برپايي ششمين کنفرانس توسعه نظام
تأمين مالي که صبح ديروز گشايش يافت  ،اعالم شد.
در اين کنفرانس ،عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي گفت :کشورمان مدت هاست
که در آشوب اقتصاد کالن به سر مي برد که البته تا حدودي اين دولت دوره آشفتگي
را پشت سر گذاشته است.وي افزود :مشکل ما اين است که پس از گذشت
 100سال از مشروطيت همچنان گرفتار مسائل اوليه و بنيادين هستيم
و هنوز نمي دانيم با مفهوم عدالت ،افزايش رفاه ش��هروندان و همبستگي
اجتماعي چه کار کنيم.حتي اکنون هم بحث ما ماليات و بازتوزيع ثروت
در کشور است.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه بحث ماليات و مساله بازتوزيع ثروت
در ايران همچنان مطرح است و هنوز ارتباط اين مساله با عدالت و رفع فقر
مشخص نشده است ،يادآور شد :بايد به خانوارهاي زير صفر نظر داشته باشيم .زيرا آنها
نبايد ماليات پرداخت کنند و اين در حالي است که پديده فقر شهري در ايران بسيار
جدي است و بايد مدل ماليات منفي براي آن در نظر گرفته شود.
نامبرده در بخش ديگري از سخنان خود گفت :متوسط رشد اقتصادي از سالهاي
 84تا ،91حدود  3درصد ،رشد نقدينگي  25درصد ،تورم  17.5درصد و رشد جمعيت
 1.4درصد بوده است .در اين دوره نرخ رشد ارز به طور متوسط  17درصد بود و جمعيت
زير خط فقر در اين مدت از  26درصد به  35درصد افزايش يافته است.
وي با ذکر اينکه تعداد خانوارها در سال  90به  21ميليون رسيده است ،افزود860 :
هزار خانوار در شهرها داريم که فقط در يک اتاق زندگي ميکنند .بنابراين  1/5ميليون
واحد در اين بخش بايد احداث شود و  2/7ميليون واحد به نوسازي نياز دارد که همه
آمارهاي ذکرشده نشان ميدهد فرصتهاي سرمايهگذاري زيادي در حوزه مسکن
وجود دارد .همچنين از سال  84تا  91تعداد خانوارهايي که مسکن ملکي داشتهاند،
کاهش يافته و در حالي براي خريد مسکن در س��ال  84به  8سال درآمد نياز بود که
اين ميزان پارسال به  12سال افزايش يافته است.آخوندي با بيان اينکه بايد در بخش
فروش اقساطي مسکن تغييراتي اعمال شود ،گفت :اگر فردي از يک بانک تسهيالت
ساخت بگيرد ،فروش اقساطي آن فقط بايد از طريق همان بانک انجام شود و بانک دوم
نميتواند براي خريد يا مشارکت در فروش اقساطي آن وارد شود که اين مساله روش
فروش اقساطي مسکن را با مانع مواجه کرده است.
وي گفت :ورود به بحث بازار سرمايه در بخش مسکن ضروري است گرچه پنج سال
است که بحث راهاندازي صندوق هاي زمين و ساختمان مطرح شده اما تاکنون اقدام
جدي در اين خصوص صورت نگرفته اس��ت ،در همين ارتباط مذاکراتي با مسئوالن
بانک مرکزي و وزارت اقتصاد داشته ايم تا بتوانيم به راهکاري براي تأمين مالي مناسب
بازار مسکن برسيم.
اين وزير کابينه در مورد بخش حمل و نقل هم از توس��عه بخ��ش دريا به عنوان
اصليترين هدف توسعه خبر داد و گفت :در حال حاضر ورودي بنادر به  186ميليون
تن رس��يده که امکان افزايش بيش از اين ميزان هم وج��ود دارد .در بخش ريلي هم
براساس اهداف برنامه پنجم توسعه بايد  30درصد بار و  18درصد مسافر در حوزه ريل
جابجا شود که براي تحقق اهداف تعيينشده  ،نيازمند  40هزار ميليارد تومان اعتبار با
قيمتهاي فعلي هستيم .وي گفت :عمر ناوگان به خصوص در کاميون و مينيبوس ها
باالست به گونه اي که ميانگين عمر کاميونها  29سال و مينيبوسها بيش از آن است
که اگر بخواهيم به اهداف برنامه چهارم در نوسازي ناوگان مذکور که بسيار هم ضروري
است،برسيم ،حداقل به  10ميليارد دالر سرمايهگذاري نياز است .البته خوشبختانه
اعتبار مناسبي براي بودجه سال  93به اين امر اختصاص داده شده است.
وزير راه و شهرسازي همچنين در جمع خبرنگاران از بررسي افزايش هزينههاي

حمل و نقل و مسکن در کارگروه هاي مربوطه با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها خبر
داد و پرونده آزادراه تهران-شمال را بسيار پيچيده اعالم کرد و گفت :افزايش بيشتر وام
خريد مسکن را همچنان پيگيري ميکنيم.البته اين موضوع بايد به صورت تدريجي و
طي گفتگوهاي مستمر با بانک مرکزي و وزارت اقتصاد به نتيجه برسد و الزم است که
وام خريد مسکن حدود  50درصد قيمت مسکن يک خانوار با درآمد متوسط را تامين
کند .وي ادامه داد :همچنين کاهش سن ناوگان حمل و نقل و نوسازي از محورهاي
اصلي در دستور کار است و قرار است يک برنامه اجرايي براي يک دوره پنج ساله به رئيس
جمهوري ارائه شود .آخوندي در مورد بحث متنوع سازي قيمت بليت هواپيما اظهار
داشت :قرار بود در سال اول برنامه پنجم يعني سال 90متنوع سازي قيمت بليت هواپيما
صورت گيرد که هنوز اجرا نشده و به تعويق افتاده است ،اما تمامي محاسبات مربوطه
انجام شده و بر اين اساس اجراي ماده 161قانون برنامه پنجم توسعه در ارديبهشت سال
آينده آغاز و کليد خواهد خورد .وي در مورد پرونده آزادراه تهران -شمال گفت :بررسي
هاي جامعي در اين زمينه صورت گرفته است و با رئيس بنياد مستضعفان بحث هايي
انجام و قرار شده است که يا برنامه اي را به سرعت ارائه کند يا اينکه دولت برنامه خود را
اتخاذ خواهد کرد.بنابراين مذاکرات در حال انجام است.
حضور بانک هاي خارجي در ايران ضروري است
در ادامه محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت ،معدن و تجارت ،گفت:
اقتصاد کشورمان پس از بودجه دولتي و عمومي به بانک ها متکي است
و به عبارتي توسعه مان بانک محور است .پس بايد تالش کنيم موانع و
مشکالت بانکي برطرف شود.وي افزود :در طول سال هاي اخير با تورم
 30تا  40درصدي مواجه بوده ايم به گونه اي که نرخ ارز به س��ه برابر
رسيد .اما متاسفانه سرمايه بانک ها به اين ميزان تغيير نکرد.
نعمت زاده با بيان اينکه نبايد مانع حض��ور بانک هاي خارجي در
کشور شويم ،افزود :درگذشته تصور مي شد اگر س��رمايه گذاري خارجي وارد کشور
شود ،جاسوسي و ساير مشکالت به همراه مي آورد ،ولي اگر امروزهم اجازه ندهيم بانک
هاي خارجي در کشور سرمايه گذاري کنند ،به طور حتم مشکالت اقتصادي کشور
برطرف نخواهد شد.
به گفته وي،بانک هاي خارجي زماني اقدام به حضور در کشوري مي کنند که رونق
و کسب و کار در آن کشور وجود داشته باشد .پس اگر به دنبال رونق اقتصادي و کاهش
تورم هستيم ،بايد از حضور بانک ها و سرمايه گذاران خارجي در کشور استقبال کنيم.
نامبرده تاکيد کرد :افزايش سرمايه بانک هاي دولتي و خصوصي يک ضرورت است،از
سوي ديگر هم اکنون براي در اختيار گذاشتن اعتبارات فاينانس خارجي توسط بانک
هاي داخلي تنگ نظري هاي��ي وجود دارد که اجراي طرح ها و پروژه ها را با مش��کل
مواجه مي کند.
وي مش��ارکت بانک هاي داخلي و خارجي را ضروري دانست و گفت :بانک هاي
داخلي مي توانند براي فاينانس با بانک هاي خارجي شريک شوند و از آنها تجربه کسب
کنند ،به طور قطع اين اقدام براي انتقال دانش بانکي به کش��ور موثر خواهد بود.وزير
صنعت افزود :در حال حاضر قرار است شش هفت بانک داخلي با بانک هاي خارجي
همکاري داشته باشند ،بنابراين انتظار مي رود بانک هاي داخلي براي رفع مشکالت
اقتصادي به طور جدي اين موضوع را دنبال کنند.نعمت زاده همچنين در حاشيه اين
کنفرانس اظهار داشت :هم اکنون بخش صنعت و معدن کشور در يک بخش به افزايش
سرمايه گذاري و در بخش ديگر به سرمايه در گردش نياز دارد که طبق محاسبات انجام
شده در بخش صنعت و معدن به  150ميليارد دالر سرمايه در گردش نياز داريم.وي
افزود :از اين ميزان حدود  30درصد توسط واحدهاي توليدي صنعتي و معدني و 70
درصد توسط بانک ها تامين مي شود و در حال حاضر روش ديگري براي تامين منابع
مالي بخش صنعت و معدن نداريم.
راه اندازي بازار دارايي هاي فکري در فرابورس
علي صالح آبادي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ديگر سخنران اين کنفرانس
از راه اندازي بازار دارايي هاي فکري در فرابورس خبر داد و گفت :بزودي شاهد افتتاح
اين بازار خواهيم بود.وي افزود :توسعه اقتصاد دانش بنيان در فرمايشات مقام معظم
رهبري و هم در سياست هاي کلي نظام تاکيد شده است اما يکي از کارهايي که در بازار
سرمايه انجام گرفته است ،ايجاد بورس ايده و بازار دارايي هاي فکري است که بزودي
راه اندازي مي شود.اين مقام مسئول خاطرنشان کرد :ابتدا بايد اختراعات و اکتشافات
ثبت و سپس در فرا بورس عرضه شود.با راه اندازي اين بازار در بلندمدت صاحبان ايده
مي دانند جايي هست که ايده آنها را خريداري يا مورد حمايت مالي قرار بگيرد.وي از
فراهم شدن امکان معامالت برند در فرابورس در آينده خبر داد که کمک
مي کند ارزش تجاري برندها بيشتر مورد توجه قرار بگيرد.
رئيس سازمان بورس گفت :خوشبختانه ظرفيت بازارهاي سرمايه رشد
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خوبي پيدا کرده است ،به طوري که امسال سال استثنايي در بازار سرمايه کشور از نظر شاخص هاي مختلف عملکردي به شمار مي رود.
وي مجموع حجم معامالت امسال بازار سرمايه کشور را  172هزار ميليارد تومان عنوان کرد و افزود :از ابتداي امسال تاکنون در بورس اوراق بهادار  90هزار ميليارد
تومان ،فرابورس  26هزار ميليارد تومان ،بورس کاال  56هزار ميليارد تومان و در بورس انرژي  400ميليارد تومان سهام معامله شده است .ارزش بازار سرمايه به 500
هزار ميليارد تومان رسيده که اين نشان دهنده ظرفيت باالي اين بازار است.
پرداخت  19هزار ميليارد ريال تسهيالت
پيمان قرباني معاون اقتصادي بانک مرکزي هم گفت :بانک هاي کشور در  10ماهه امسال  19هزار و  340ميليارد ريال تسهيالت به بخش هاي مختلف پرداخت کرده اند که
اين رقم درمقايسه با مجموع سال  91بيشتر است.
وي افزود :از اين ميزان تسهيالت  52.3درصد به بخش هاي کشاورزي ،صنعت ،معدن ،مسکن و ساختمان پرداخت شده است.
قرباني ادامه داد :نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ملي در سال گذشته  62/9درصد بود و اقدامات بانک مرکزي در مورد سالم سازي نقدينگي و رشد نقدينگي تا پايان دي
امسال نسبت به اسفند سال گذشته  21/7درصد بوده است.
وي گفت  :از  21/7درصد رشد نقدينگي سهم بازار پولي  2/1درصد در  10ماهه امسال رشد داشته که اين رقم در سال گذشته 15/1درصد بوده است  .نرخ تورم هم کاهش
خوبي داشته و در  11ماهه منتهي به بهمن امسال که نرخ تورم  36/7درصد بود ،در ماه اسفند اين نرخ به  35درصد رسيده وپيش بيني مي شود به حدوده هدف تعيين شده برسيم.
تامین مالی

زمان آزادسازی قیمت بلیت هواپیما

به گزارش صبحانه ،عباس آخوندی در حاشیه
شش��مین کنفرانس توس��عه نظام تأمین مالی در
پاسخ به تسنیم گفت :در بحث هدفمندی یارانه ها،
کارگروه حمل و نقل  3جلسه برگزار کرده که یکی از
موضوعات مورد طرح در این جلسات ،بحث قیمت
ها بوده است.
وی افزود :البته کارگروه اصلی رسیدگی به قیمت ،کارگروه انرژی است اما در عین
حال بحث تأثیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را بر حوزه حمل و نقل ارزیابی
کرده و آنرا به کارگروه انرژی اعالم می کنیم.

صبحانه

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی محوری
ترین بخش کارگروه حمل و نقل است از اجرایی ش��دن متنوع سازی و آزادسازی
قیمت بلیت هواپیما از اردیبهشت سال آینده خبر داد.
وی ادامه داد :در حال حاضر در حوزه ریلی هم در ناوگان باری و هم مسافری نیاز
به نوسازی داریم ضمن آنکه در حمل و نقل جاده ای و درون شهری نیز بحث عمده
ما ناوگان فرسوده باری است که بسیار پرمصرف بوده و  1.5برابر ناوگان نو ،سوخت
مصرف می کند.
به گفته آخوندی ،ایمنی اتوبوس های مسافری نیز یکی از محورهای مورد توجه
کارگروه حمل و نقل است که برنامه نوسازی آن در قالب برنامه پنجساله به رئیس
جمهور ارائه خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آزادسازی قیمت بلیت هواپیما چه زمانی اجرایی
می شود گفت :ماده  161قانون برنامه  5ساله پنجم(آزادسازی و متنوع سازی قیمت
ها) قرار بوده در سال اول برنامه یعنی سال  90متنوع سازی به نتیجه برسد اما هنوز
این برنامه اجرا نشده و به تاخیر افتاده است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که تمام محاسبات این کار را انجام داده ایم
اظهار کرد ماده  161قانون برنامه پنجم توسعه اردیبهشت ماه سال آینده آغاز خواهد
شد.تامین مالی

با اجرایی شدن مقررات در فرابورس ممکن می شود:

بازار دارایی های فکری رابط دانشگاه و بنگاه اقتصادی

به گزارش پولی مالی  ،روز یکشنبه  11ام اسفند ماه
 92علی صالح آبادی  -رییس س��ازمان بورس و اوراق
بهادار در جریان برپایی "شش��مین کنفرانس توسعه
نظام تامین مالی در ایران" که در سالن همایش های
بین المللی صدا و س��یما برگزار شد گفت :در راستای
تحقق اقتصاد دانش بنیان بانک ملت و دانشگاه صنعتی
شریف پیش��قدم ش��ده و اقدامات موثری نیز در این
خصوص انجام داده اند.
وی افزود :در اکثر مواقع از ارتباط دانش��گاه و صنعت صحبت می کنیم منتهی
تحقق این امر نیاز به س��از و کار عملی دارد تا بین دانش��گاه و بنگاه های اقتصادی
ارتباط برقرار کنیم و یکی از این اقدام��ات راه اندازی ب��ازار دارایی های فکری در
فرابورس است.
صالح آبادی افزود :امروز اهمیت نظام تامین مالی بر کسی پوشیده نیست و جا
دارد چنین کنفرانس هایی در کشور برگزار شده و از نگاه بازار سرمایه به این مقوله
بپردازیم.
وی اضافه کرد :اینک چهار بورس شامل بورس اوراق بهادار تهران ،فرابورس ایران،
بورس کاال و بورس انرژی در کشور فعال است که دو بورس به کاال و دو بورس به اوراق
بهادار تعلق دارد.خوشبختانه امروز ظرفیت بازارهای سرمایه افزایش پیدا کرده به
طوری که امسال سال استثنایی در بازار سرمایه کشور از نظر شاخص های مختلف
عملکردی به شمار می رود.
صالح آبادی مجموع حجم معامالت بازار سرمایه کشور را 172هزار میلیارد تومان
عنوان کرد و افزود :از ابتدای سال جاری تاکنون در بورس اوراق بهادار امسال  90هزار
میلیارد تومان ،فرابورس  26هزار میلیارد تومان ،بورس کاال  56هزار میلیارد تومان
و انرژی  400میلیارد تومان سهام معامله شده است.
وی تصریح کرد :ارزش بازار س��رمایه طی این مدت به  500هزار میلیارد تومان
رسیده که این نشان دهنده ظرفیت باالی این بازار است و وقتی بازار سرمایه توسعه
می یابد ،باعث می شود تامین مالی بهتری انجام گیرد.
صالح آبادی در خصوص آمار تامین مالی امسال نیز گفت :در بازار اولیه حدود 20
هزار میلیارد تومان و در بازار ثانویه نیز مبلغ  38هزار و  300میلیارد تومان تامین
مالی صورت گرفته که در مجموع این مبلغ به  58هزار میلیارد تومان در سال جاری
می رسد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد :ابالغ سیاست های مقام معظم
رهبری این نکته را گوشزد می کند که به ظرفیت های بومی اقتصاد خود بیشتر توجه
کنیم و از ظرفیت های خالی اقتصاد ملی بیشتر بهره مند شویم.تامین مالی
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چراغ سبز نعمت زاده برای بانکهای خارجی:

وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

وزی��ر صنعت ،معدن و تج��ارت به افزایش س��رمایه
بانکهای خصوص��ی و دولتی تاکید ک��رد وگفت :باید
اقداماتی ص��ورت گیرد تا بانکهای خارجی در کش��ور
مستقر شوند.
محمدرضا نعمت زاده در ششمین کنفرانس توسعه
نظام تامین مالی گفت :اقتصاد کشور جدا از بخش دولتی و
بودجههای عمومی بر مبنای بانک ها بوده و توسعه اقتصاد
کشور بانک محور بوده که قطعا این موضوع کافی نبوده و باید روشهای دیگری ارائه
شود .با توجه به این که توسعه اقتصاد کشور بانک محور است باید توجه بیشتری به
رفع موانع و اشکاالت بانکها کنیم و این که به دنبال بازار سرمایه برویم وبحث بانکها
را فراموش کنیم نوعی فرار از مسوولیت است.

به گزارش پولی مالی روز یکش��نبه  11ام اسفند
ماه  ،92محمدرضا نعمت زاده  -وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در "ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین
مالی در ایران" با اشاره به اینکه در سالهای اخیر علی
رغم داشتن منابع خوب ارزی نسبت به افزایش سرمایه
بانکها اقدامی صورت نگرفته و این مسئله مورد غفلت
واقع شده است در حالی که با افزایش نرخ ارز و تورم سه
برابری که طی سالهای اخیر با آن مواجه بوده ایم به این میزان افزایش سرمایه برای
بانکها در نظر گرفته نشده است.
نعمت زاده افزود :از ابتدای دولت جدید قدمهای اولیه ای در قالب بودجه سال
 93برداشته ش��ده که امیدواریم که با برنامه ریزیهای مناسب شاهد تغییر در این
بخش باشیم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد :سرمایه بانکها چه دولتی ،نیمه دولتی و
خصوصی باید افزایش پیدا کنند که در این راستا راهکارهای درست وجود دارد.
وی در ادامه با اش��اره به اعمال تحریم های خارجی که مش��کالت خاصی را در
سالهای اخیر برای بانکها موجب شد خاطرنشان کرد  :باید زمینه ها فراهم شود تا
بانکهای خارجی در کشور ما مستقر شده و شعب خود را دائر کنند.
به گفته نعمت زاده؛ آم��دن بانکهای خارجی یعنی توس��عه اقتصاد چرا که اگر
بخواهیم اقتصاد رونق و رکود را کاهش دهیم باید این موضوع را دس��تور کار خود
قرار بدهیم .
وی با اشاره به اینکه در این راستا ممنوعیتی در قانون اساسی وجود ندارد اظهار
کرد  :این ممنوعیتها در تفکر ذهنی ماست از این رو امروز باید بانکهای خارجی برای
فعالیت و مشارکت به ایران وارد شوند.
مهندس نعمت زاده با اشاره به اینکه اقتصاد کش��ور ما جدای از بخش دولتی و
بودجه های عمومی بر مبنای بانکها متکی است تصریح کرد  :درواقع توسعه اقتصادی
کشور ما بانک محور است و با نگاهی به شرایط موجود متوجه میشویم که در این راستا
در جایگاه درست قرار نداریم.
به گفته وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،توجه بیشتر به رفع موانع و مشکالت بانکها
از موضوعاتی است که مسئوالن باید با جدیت دنبال کنند.
وی در ادامه یادآور شد  :در گذشته بانکهای تخصصی برای گرفتن اعتبار به سراغ
بانکهای تخصصی خارجی می رفتند  .امروز باید یکی از اهداف مهم ما مشارکت با
بانکهای خارجی باشد چراکه به توسعه و عمران کشور کمک می کند.
مهندس نعمت زاده برنامه ریزی برای تقویت بانکهای داخلی را از نکات کلیدی
ذکر کرد که مکانیزم های خاص خود را با استفاده از روشهای مختلف می طلبد.
وی به موضوع گرفتن فاینانس از بانکهای خارجی به عنوان ضرورت دیگری از
رونق اقتصادی یاد کرد و گفت  :مشارکت در این زمینه عالوه بر انتقال دانش و تجربه
موجب رونق اقتصادی می شود.تامین مالی

مهمترین بخش سخنان نعمت زاده:
در حال حاضر با تورم 40درصدی در سالهای گذشته و حال حاظر و نیز افزایشسه برابری نرخ ارز ،خبری از افزایش سرمایه بانکها نیست و متاسفانه در چند سال
گذشته علیرغم داشتن منابع کافی ارزی این مساله مورد غفلت قرار گرفته و زمانی که
دولت جدید آغاز به کار کرد این موضوع در ارقام بودجه پیشبینی شد.
کماکان در کمیسیون اقصادی و هیات دولت این موضوع را با بانک مرکزی ووزارت اقتصاد پیگیری می کنیم .بنابراین اولین قدم این است که سرمایه بانکهای
دولتی ،خصوصی و نیمه خصوصی افزایش یابد که قطعا راه حلهیای برای آن وجود
دارد.
تحریم مشکالت خاصی را برای بانکها ایجاد کرده است که امیدواریم تحریم هابه زودی برطرف شده و این مشکالت کاهش یابد.
باید اجازه دهیم بانک های خارجی در کشور مستقر شوند زیرا حضور بانکهایخارجی یعنی توسعه و رونق اقتصادی و امروزه این نگاه غلطی است که اجازه ندهیم
بانکهای خارجی در کشور فعال شوند و مشارکت کنند- .چرا بانکهای خصوصی
با بانکهای خارجی شریک نمیشوند ؟ در گذشته بانکهای تخصصی از بانکهای
خارجی اعتبار دریافت می کردند و آن ها به صنعت ،معدن ،کش��اورزی و مسکن
تسهیالت میدادند لذا اگرچه ممکن است امروز به خاطر تحریم مشکالتی وجود
داشته باشد ولی بانکهای تخصصی باید از بانکهای خارجی خط اعتباری بگیرند.
این راهکار دیگری است که باید بسیار جدی گرفته شده و همه بانکها بهویژهبانکهای تخصصی از بانکهای خارجی خط اعتباری دریافت کنند.
کارمند بانک مرکزی نمی تواند خود را به یک بانک بزرگ تحمیل کند ،باید بهموضوع تقویت بانکهای خرد بسیار اهمیت دهیم .در این زمینه باید برنامه ریزی الزم
را انجام دهیم زیرا این یکی از نکات کلیدی است که باید مدنظر قرار گیرد.
بانکهای داخلی و خارجی باید با یکدیگر فعالیت کنند .دشمن راه را بسته و ماباید این راه را باز کنیم و باید بانکهای داخلی با طرفهای خارجی خود مذاکره کرده
و بگذارند این مسیر باز شود.تامین مالی
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آماده پذیرایی در ایران هستیم

آمدن بانک های خارجی یعنی توسعه

ششمین کنفرانس تامین مالی
وزیر صنعت از بانکهای داخلی ناامید شد!

عیارآنالین ،تامین مالی صنعت و تولید از بحثهای همیشگی صاحبان صنعت است
که همواره از کمبود نقدینگی شکایت دارند .در این یکی دو سال اخیر نیز سرمایهگذاری
های جدید در صنعت و تولید بخاطر جذابیت بیشاز اندازه بازارهای غیرتولیدی مثل
زمین و مسکن و ارز و طال دچار افت شد .بنابراین بخش تولید در حال حاضر نه تنها با
مشکل سرمایه در گردش روبروست ،بلکه افت سرمایه گذاری جدید امری نگران کننده
برای مسئولین شده چرا که نتایج و پیامدهای نگرانکننده این کاهش سرمایهگذاری
در آینده مشخص میشود.
چندی پیش وزیر صنعت ،معدن و تجارت نشس��تی با مدی��ران عامل بانکهای
خصوصی و دولتی داشت .در این نشست مسئولین وزارت صنعت برای چندمین بار از
بانکها خواستند تا توجه بیشتری به بخش صنعت کنند.
محسن صالحی نیا معاون جدید وزیر صنعت در آن نشست گفت:
«تسهیالت اعطایی در بخش های صنعت و معدن کمتر از درصد توصیه
شده بسته سیاسی بانک مرکزی بوده است .بانکها باید بیش از پیش به
تامین مالی و ارائه تسهیالت به تولید توجه داشته باشند»
اما این ابراز نگرانیها و درخواستهای وزارت صنعت از بانک مرکزی
و بانکهای عامل گویا بینتیجه مانده چرا که روز گذش��ته محمدرضا نعمتزاده در
ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران با بیان اینکه اقتصاد ایران به بانکها
متکی است ،گفت :باید منابع و روشهای دیگری برای توسعه اقتصاد طراحی شود .وی
افزود :برخی می گویند باید به سمت بازار سرمایه حرکت کنیم در حالی که بنده فکر
میکنم این حرف به نوعی فرار از مسئولیت محسوب میشود.
نعمت زاده در ادامه گفت« :اولین اقدامی که باید برای توسعه نظام تامین مالی انجام
دهیم افزایش سرمایه بانکها اعم از دولتی و خصوصی است».
اما کارشناسان اقتصادی معتقدند بیمهری بانکها به بخش تولید ناشی از نظارت
ضعیف بانک مرکزی بر بانکها و همچنین جذابیت بازارهای موازی تولید است که باعث
میشود حجم زیادی از تسهیالت بانکی نصیب دالالن و سوداگران شده و بعضا خود
بانکها از طریق ایجاد شرکتهایی اقدام به سوداگری در بازار زمین مسکن کنند.میزان
سهم توصیه شده توسط بانک مرکزی در سال  ۹۰برای تخصیص تسهیالت از منابع
بانکها به بخشهای صنعت ،کشاورزی و بازرگانی به ترتیب  ۲۰ ،۳۷و  ۸درصد بوده و
میزان تحقق یافته آن به ترتیب  ۱۰ ،۲۳و ۳۵درصد بوده است[ .]۱این آمارها به وضوح
نشان می دهد که بانکها خصوصا بانک های خصوصی به تولید(صنعت و کشاورزی)
توجه کمتری داشته و بیشتر تسهیالت خود را به بخش بازرگانی که بخش عمده آن
شامل داللی و سوداگری میشود اعطا کرده اند.
با این اوضاع س��وال اینجاس��ت که اگر منابع بانکها از طریق بانکهای خارجی
افزایش یابد ،چه تضمینی وجود دارد که این منابع به س��مت تولید هدایت شود؟ به
نظر می رسد بانک ها با همان دالیلی که منابع فعلی خود را به تولید اختصاص ندادند،
منابع خارجی را نیز صرف کار تولیدی نخواهند کرد.وزیر صنعت یک پیشنهاد دیگر
هم داد و آن اینکه اصال بانکهای خارجی بیایند در ایران بار تامین مالی تولید را بدوش
بکشند .وی گفت« :اقدام دیگری که باید صورت گیرد اجازه فعالیت بانکهای خارجی
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در کشور است که متاسفانه هنوز نسبت به این کار موضع منفی وجود دارد .هیچ مشکل
قانونی و حتی قانون اساسی نسبت به ورود بانکهای خارجی به ایران نیست و تنها مانع
ذهنیتها است،بنده معتقدم اگر اجازه ندهیم بانکهای خارجی به ایران بیایند اقدام
بسیار اشتباهی انجام دادهایم».
نعمت زاده افزود« :در گذشته و قبل از تحریم بانکها از خطوط اعتباری خارجی
برای تامین مالی استفاده میکردند ،اگر بانکها رایزنی و پیگیری خود را انجام دهند
میتوانند سطح اعتباری دریافت کرده و برای کمک به توسعه صنعت استفاده کنند.
فاینانس روش دیگری است که از کانال بانکها انجام میشود و باز با تنگ نظریهایی
که وجود دارد قفلهایی به این نوع روش تامین مالی زده شده است».
درست است که روشهای متعددی برای تامین مالی در جهان طراحی
شده است و نباید از سرمایهگذاری خارجی غافل شد ،اما گذشته از اینکه
حضور بانکهای خارجی در ایران تا چه اندازه منافع بانکهای خصوصی
را بهخطر خواهد انداخت ،در شرایط فعلی اقتصاد ما که بانکهای داخلی
حاضر نیستند بطور جدی برای رشد صنعت سرمایه گذاری کنند -چون
سود و ریسک س��رمایه گذاری در تولید در ایران باالست -باید دید کدام
سرمایهگذار خارجی حاضر است این کار را انجام دهد.
به نظر میرسد نه تنها بانکها بلکه هر سرمایهداری ،فعالیت در یک بازار غیر شفاف
و آزاد و بدون مالیات و محدودیتهای قانونی دیگر مثل بازار سوداگری مسکن و زمین
و داللی محصوالت کشاورزی و مانند آن را بر سایر فعالیتهای تولیدی و خدماتی مفید
که کامال تحت نظارت حاکمیت است ترجیح میدهد .اساسا فعالیت در بازارهای موازی
تولید در کشور ما هم کم هزینه تر و هم کم ریسک تر است و بازگشت سرمایه در آن
سریع تر اتفاق می افتد.
به نظر می رسد وزیر صنعت اگر بر ایجاد سازوکار اخذ مالیاتهای تنظیمی اقدام
کند پاسخ بهتری برای تامین مالی تولید بگیرد .مالیاتهای تنظیمی در همه کشورهای
پیشرفته جزو الینفک اقتصاد است که با باال بردن هزینه سرمایهگذاری در بازارهای
غیرتولیدی منجر به هدایت سرمایهها به سمت تولید میشود.
[ ]۱طبق توصیه بانک مرکزی در س��ال  ۹۰تسهیالتی که باید به صنعت و معدن
هدایت شود  ۳۷درصد بوده است که بانک ها در سال  ۹۰تنها  ۲۳درصد منابع خود را
به حوزه صنعت و معدن پرداخت کرده اند که بخشی از آنها نیز به نام صنعت بوده و به
بخش های دیگر مانند داللی هدایت شده است .همچنین در همان سیاست سال ۹۰
در بخش کشاورزی پیشنهاد شده  ۲۰درصد بوده است که بانک های دولتی حدود ۱۶
درصد و بانک های خصوصی حدود  ۷درصد فقط به تولید کشاورزی کمک کرده است.
در بخش خدمات بازرگانی توصیه بانک مرکزی  ۸درصد بوده است که دولتی ها ۲۱
درصد و خصوصی ها  ۴۸درصد کمک کرده اند که سود در آن است که در آن هم بخش
مثبت و هم داللی در ان وجود دارد که به دلیل عدم شفافیت و وصل نبودن سامانه های
بازرگانی در کشور ما مانند ثبت سفارش و تسهیالت این نقدینگی اختصاص داده شده
وارد داللی می شود.تامین مالی

عیار آنالین

ششمین کنفرانس تامین مالی
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آخوندی :کاهش مداخله در حمل و نقل ریلی از سیاست
های وزارت راه و شهرسازی است

1

تین نیوز | وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به اینکه بدنبال
کاهش مداخله دولت در حوزه حمل و نقل ریلی هستیم ،گفت:
باید بتوانیم بخشی از بازتوزیع ثروت در قالب توزیع یارانه را به
ناوگان حمل و نقل و نوسازی آن اختصاص دهیم.
عباس آخوندی روز یکشنبه در ششمین کنفرانس توسعه
نظام تامین مال��ی در ایران ،افزود :از دیگر سیاس��ت های ما
افزایش سهم حمل و نقل ریلی در مقایسه با حمل و نقل جاده ای است که باید با توجه
ضرورت توسعه در حوزه صنعت ،حمل و نقل ریلی نیز توسعه یابد.
وی ادامه داد :در وضعیت آش��وب اقتصاد کالن بس��ر می بریم و مشکل کشور
همچنان بعد از یکصد سال از مشروطه در مفاهیم اولیه قرار دارد لذا تا در این زمینه
بحث نشود ،مشکلی حل نخواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان آنکه هنوز بحث ما مالیات است ،با طرح چند سئوال،
اظهار داشت :مفهوم کارکرد مالیات چیست .هنوز بحث این است که آخر با مفهوم
عدالت ،همبستگی اجتماعی ،فقر و فقر شهری چه خواهیم کرد ،هرچند تاکنون
نتوانسته ایم به چارچوب نظری و عملیاتی در این بخش برسیم.
آخوندی گفت :آنچه می تواند مالیات را توجیه کند به ش��کل بنیادین مس��اله
بازسازی ثروت است ولی مشکل کشور این است که مالیات نه تنها نگاهی به بازار
تولید ثروت نمی کند بلکه امکان تامین هزینه های مالی دولت را نیز ندارد.
وی با بیان آنکه در حال حاضر حدود  40درصد هزینه های جاری دولت از طریق
مالیات تامین می شود ،افزود :از آنجا که قانون هدفمندی در کشور با اهداف سیاسی
کس��ب آرا عمومی صورت گرفت و موضوع آن رفع فقر نبود ،باعث ش��د مناسبات
اجتماعی و دولت را مخدوش کند.
وزیر راه و شهرسازی با اش��اره به اینکه یارانه چیزی جز دریافت مالیات منفی
نیست ،اظهار داش��ت :باید به خانوارهای زیر صفر نگاه کنیم زیرا آنها نباید مالیات
پرداخت کنند ،ضمن آنکه داستان اینکه چه کسی باید مالیات منفی بدهد یا ندهد
هنوز مشخص نیست.تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی
رييس سازمان بورس عنوان كرد:

امسال سال استثنايي در تاريخ بازار سرمايه بود

رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در شش��مين كنفرانس توس��عه نظام تأمين
مالي ،سال  92را سال استثنايي در تاريخ بازار س��رمايه دانست و وظايف بازار سرمايه
را در راستاي تأمين مالي اقتصاد دانشبنيان تشريح كرد .به گزارش خبرنگار «» ،علي
صالحآبادي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه ظرفيتهاي بازار سرمايه در
كشور توسعه پيدا كرده است گفت :امسال سال استثنايي در تاريخ بازار سرمايه در كشور
از لحاظ شاخصهاي مختلف بود .وي افزود :بهطوري كه حجم معامالت در بورس تهران
به  90هزار ميليارد تومان ،در فرابورس به  26هزار ميليارد تومان ،در بورس كاال به 56
هزار ميليارد تومان و در بورس انرژي به  400هزار ميليارد تومان رسيد كه جمعاً حجم
معامالت بازار سرمايه به  172هزار ميليارد تومان رسيده است .وي ادامه داد :همچنين
ارزش بازار سرمايه از ابتداي سال تاكنون به حدود  500هزار ميليارد تومان رسيده است
كه نشاندهنده افزايش ظرفيت بازار سرمايه است .رييس سازمان بورس و اوراق بهادار
در ادامه به آمار تأمين مالي در بازار سرمايه اشاره كرد و افزود:از روشهاي مختلف تأمين
مالي حدود  20هزار ميليارد تومان در بازار اوليه و حدود  38هزار و  300ميليارد تومان
در بازار ثانويه و درمجموع 58هزار ميليارد تومان تأمين مالي صورت گرفته كه اين ميزان
در سال گذشته حدود  40هزار ميليارد تومان بوده است .صالحآبادي
ادامه داد :ابالغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم
رهبري اين نكته را مطرح ميكند كه بايد به ظرفيتهاي بومي اقتصاد
خود بيشتر توجه كرده و از ظرفيتهاي خالي استفاده بيشتري كنيم.
وي خاطرنشان كرد :يكي از موضوعاتي كه دراين كنفرانس مطرح شد،
بحث اقتصاد دانشبنيان است كه بارها توسط مقام معظم رهبري در
اقتصاد مقاومتي مطرح شده و شركتهاي تأمين سرمايه بانك ملت
و دانشگاه صنعتي شريف در اين زمينه پيش قدم بوده و هستند .صالحآبادي در ادامه
به ارتباط دانشگاه و صنعت اشاره كرد و افزود :يكي از اقداماتي كه در اين زمينه در بازار
سرمايه انجام شده است ،راهاندازي بازار دارايي فكري است كه مقررات آن تصويب و ابالغ
شده و به زودي شاهد افتتاح اين بازار در فرابورس خواهيم بود .صالحآبادي به طراحي
صندوقهاي پروژه اشاره كرد و افزود :طراحي صندوقهاي پروژه در حال حاضر به اتمام
رسيده و اوايل سال آينده راهاندازي اين صندوقها دنبال ميشود ،بهطوري كه با راهاندازي
اين صندوق پروژههاي مختلف تأمين مالي ميشوند .رييس سازمان بورس و اوراق بهادار
در ادامه به انتشار اسناد خزانه اسالمي اش��اره كرد و افزود :انتشار اسناد خزانه اسالمي
در بودجه  92ذكر شده كه اميدواريم اين اسناد تا پايان سال منتشر شوند و در صورتي
كه خزانهداري كل كشور به جمع بندي برسد ،آمادگي انتشار اسناد وجود دارد و اسناد
ميتواند به عنوان ابزار جديد جاي خود را پيدا كند .وي ادامه داد :اين اسناد سود مشخصي
نداشته و ميتواند زير قيمت اسمي فروخته شود .صالحآبادي به ورود سرمايههاي خارجي
اشاره كرد و افزود :خوشبختانه در حال حاضر سرمايهگذاران خارجي يكي پس از ديگري
به صورت فردي و گروهي وارد كشور شده و متقاضي سرمايهگذاري در كشور هستند
كه هم بورس و هم بخش خصوصي از اين فرصت استفاده كنند .رييس سازمان بورس و
اوراق بهادار تأكيد كرد :ما به عنوان بازار سرمايه و سازمان بورس تسهيلكننده شرايط
هستيم و به سرمايهگذاران خارجي براي توسعه اقتصادي نيازمنديم .عالوه بر اين كه
بايد از تكنولوژي شركتهاي خارجي نيز
استفاده كنيم.
نياز ۱۱۰۰ميليارد دالر براي تحقق
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برنامه پنجم
مدير عامل بانك ملت نيز در اين كنفرانس از تعامل دو بازار پول و سرمايه براي تأمين
مالي بنگاهها و پروژههاي مهم اقتصادي كشور در راس��تاي اقتصاد مقاومتي خبر داد.
محمدرضا ساروخاني مدير عامل بانك ملت افزود :در شرايط كنوني دولت تدبير و اميد
فرصت مناسبي را هم در بازار س��رمايه و هم در بازار پول ايجاد كرده تا براي پروژهها و
بنگاههاي اقتصادي تأمين مالي صورت گيرد و در اين زمينه بازار پول و سرمايه به تعامل و
نقاط مشترك خوبي دست پيدا كردهاند .وي با بيان اين نكته كه ابالغ سياستهاي اقتصاد
مقاومتي ضرورت تأمين مالي براي پروژههاي بزرگ و حياتي كشور را دو چندان كرده
است ،گفت :توسعه نظام مالي كشور در كنار ابالغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي تحقق هر
چه سريعتر برنامهريزيهاي كالن اقتصادي را در پي دارد و در اين بستر ايجاده شده نبايد
فرصت به وجود آمده براي تأمين مالي را از دست داد .رييس همايش توسعه نظام تأمين
مالي افزود :كنفرانس تأمين مالي در سالهاي اخير تأثير به سزايي در در تبادل اطالعات
و هم انديشي صاحبنظران حوزه پول و سرمايه داشته است .يكي از شاخصهاي مورد
استفاده در رتبهبندي كشورها از لحاظ رقابت پذيري جهاني توسعه مالي يا Financial
 Developmentاست .طبق گزارش اخير ،ايران از لحاظ توسعه بازار مالي در ميان
 148كشور جهان رتبه  130را داراست و بدون شك برگزاري چنين همانديشيهايي
به ش��ناخت وضع موجود و ارايه راهكارهاي الزم جهت ارتقاي اين رتبه كمك خواهد
كرد .مديرعامل بانك ملت افزود :توسعه نظام مالي كشور تحقق هر چه بهتر و
سريعتر برنامههاي كالن كشور را در پي خواهد داشت .در اين راستا ،براساس
پيشبينيهاي صورت گرفته 1100 ،ميليارد دالر منابع جهت تحقق اهداف
برنامه پنجم توسعه در كشور مورد نياز است .طبق آمارهاي رسمي ،نظام بانكي
در تأمين منابع مالي كشور بهطور متوسط سهم  83درصدي را در سالهاي
اخير بر عهده داشته است و اميد است با توسعه و تقويت بازار سرمايه تعادل
نسبي در اين بخش حاصل و بازار سرمايه با دستيابي به جايگاه واقعي خود در
كنار نظام بانكي بيش از پيش محرك توسعه نظام اقتصادي كشور باشد.
رشد نقدينگي در پايان دي ماه به7¸21درصدرسيد
معاون اقتصادي بانك مركزي اشاره به اينكه اقداماتي در بانك مركزي در راستاي
سالمسازي نقدينگي انجام شده اس��ت بهطوري كه افزايش نقدينگي از محل ضريب
فزاينده باش��د ،اظهار كرد :رشد نقدينگي در دي ماه  92نس��بت به اسفند 7¸21 ،91
درصد بوده است كه اگر سهم  5مؤسسه و بانك را كه اطالعاتشان به تازگي وارد آمار بانك
مركزي شده خارج كنيم ،اين شاخص به  18درصد ميرسد .پيمان قرباني در ششمين
كنفرانس توسعه نظام تأمين مالي با بيان اينكه در ابتدا تحليل برخي اقتصاددانان اين بود
كه رشد اقتصادي به خودي خود منجر به توسعه نظام مالي ميشود ،تصريح كرد :پس از
وقوع برخي بحرانها دراقتصاد جهان اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه توسعه نظام
مالي بايد همراستا با رشد اقتصادي باشد .وي با اشاره به اينكه توسعه نظام مالي و رشد
اقتصادي در هم تنيده است و بايد با هم حركت كند،اضافه كرد :با توجه به اين كه اقتصاد
ما در حال رشد است و ظرفيتهاي بسياري براي توسعه و رشد توليد ناخالص داخلي
وجود دارد ظرفيت براي بازارهاي مالي بسيار زياد است .معاون اقتصادي بانك مركزي با
بيان اينكه به لحاظ شرايط اقتصادي كشور فضا براي معرفي محصوالت جديد نظام مالي
فراهم است افزود :البته اين امر بدان معنا نيست كه به مقررات احتياطي در اين زمينه نياز
نداريم .قرباني با تأكيد بر اهميت ثبات مالي گفت:اين موضوع آن قدر اهميت دارد كه
ثبات تعدادي از بانكهاي مركزي در دنيا هدف اصلي خود را ثبات مالي قراردادهاند.

ششمین کنفرانس تامین مالی
مدیر عامل بانک ملت خبر داد:

تعامل بازار پول و سرمایه برای تامین مالی

مدیر عامل بانک ملت از تعامل دو بازار پول و سرمایه برای تامین مالی بنگاه ها و پروژه
های مهم اقتصادی کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،محمد رضا ساروخانی در افتتاحیه ششمین
کنفرانس توسعه نظام تامین مالی که به همت بانک ملت و شرکت تامین سرمایه این
بانک و با مشارکت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده است ،افزود :در شرایط کنونی
دولت تدبیر و امید فرصت مناسبی را هم در بازار سرمایه و هم در بازار پول ایجاد کرده تا
برای پروژه ها و بنگاه های اقتصادی تامین مالی صورت گیرد و در این زمینه بازار پول و
سرمایه به تعامل و نقاط مشترک خوبی دست پیدا کرده اند.
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به طور متوسط سهم  ۸۳درصدی را در س��ال های اخیر بر عهده داشته است و امید
است با توسعه و تقویت بازار سرمایه تعادل نسبی در این بخش حاصل و بازار سرمایه با
دستیابی به جایگاه واقعی خود در کنار نظام بانکی بیش از پیش محرک توسعه نظام
اقتصادی کشور باشد.
وی با بیان این نکته که بانک ملت نیز به عنوان یکی از فعاالن اثرگذار نظام بانکی
شاهد پیشرفت های چشمگیری در عرصه جهاد و حماسه اقتصادی بوده است ،گفت:
بانک ملت در سال  ۱۳۹۲به عنوان پنجمین شرکت برتر ایران از سوی سازمان مدیریت
صنعتی معرفی شد و با ارزش بازاری بالغ بر  ۸۴هزار میلیارد ریال در بورس ،هم اکنون
یکی از شرکت های اثرگذار در بازار سرمایه است .بانک ملت در راستای
حرکت هرچه قوی تر به س��مت بانکداری جامع و در راستای تحقق
اهداف تامین مالی ح��وزه انرژی جهت تحقق اه��داف برنامه پنجم
توس��عه ،با توجه به تجربیات حوزه بانکداری خود اقدام به راه اندازی
صندوق های ارزی انرژی کرده است .عالوه بر این بانک ملت ،سرمایه
گذاری در مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی های ارزی ،توسعه بانکداری
الکترونیک و سرمایه گذاری خطرپذیر را در راس برنامه های میان مدت
خود قرارداده است.

بانک ملت

رییس کنفرانس توسعه نظام تامین مالی افزود :کنفرانس تامین مالی در سال های
اخیر تأثیر بسزایی در در تبادل اطالعات و هم اندیشی صاحبنظران حوزه پول و سرمایه
داشته است .یکی از شاخص های مورد استفاده در رتبه بندی کشورها از لحاظ رقابت
پذیری جهانی توسعه مالی یا  Financial Developmentاست .طبق گزارشات
اخیر ،ایران از لحاظ توسعه بازار مالی در میان  ۱۴۸کشور جهان رتبه  ۱۳۰را داراست و
بدون شک برگزاری چنین هم اندیشی هایی به شناخت وضع موجود و ارائه راهکارهای
الزم جهت ارتقای این رتبه کمک خواهد کرد.
ساروخانی با تاکید بر این نکته که استمرار برگزاری این کنفرانس ،زمینه مناسبی
جهت آشنایی فعاالن اقتصادی با نحوه تأمین مالی از طریق بازار پول و سرمایه کشور
فراهم کرده است ادامه داد :مطرح شدن ایده ها و روش های علمی جدید در حوزه تأمین
مالی به خصوص معرفی ابزارها مالی نوین جهت بحث و بررس��ی و عملیاتی شدن از
برکات برگزاری این گردهمایی در سال های اخیر بوده است که البته به طور قطع زمینه
هم گرایی و هم افزایی بیشتر بین بازار پول و سرمایه کشور را سرعت خواهد بخشید.
مدیرعامل بانک ملت افزود :توسعه نظام مالی کشور تحقق هر چه بهتر و سریع تر
برنامه های کالن کشور را در پی خواهد داشت .در این راستا ،براساس پیش بینی های
صورت گرفته  ۱۱۰۰میلیارد دالر منابع جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در
کشور مورد نیاز است .طبق آمارهای رسمی ،نظام بانکی در تامین منابع مالی کشور

وی خاطر نشان کرد :در روزهای پایانی بهمن ماه سال جاری نیز شاهد ابالغ سیاست
های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بودیم که تاکیدات قبلی معظم
له در خصوص اقتصاد دانش بنیان را به یک سند راهبردی مبدل کرد .اقتصاد مقاومتی
الگویی مکمل در کنار سیاست های کالن اقتصادی محسوب می شود که حرکت در
مسیر آن اهداف اقتصادی سند چشم انداز بیس��ت ساله را با سرعت بیشتری محقق
خواهد نمود.
مدیر عامل بانک ملت با اشاره به ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بیست
و چهار بند توسط مقام معظم رهبری گفت ،در بند نهم این سیاست های کالن ،اصالح
و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور در جهت تقویت بخش واقعی اقتصاد مد نظر قرار
گرفته است ،از این رو تأمین مالی جزء الینفک این سیاست کالن تلقی می شود که نظام
بانکی نقشی بی بدیل در تحقق آن خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد :بانک ملت نیز به یاری خداوند همچون گذشته در صدد است با
تطبیق فعالیت های خود با نیازهای کشور در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری
گام بردارد .آن چه که در سیاست اقتصاد مقاومتی بسیار تأکید شده ،بحث تقویت کار
آفرینی و حمایت از محققین در راستای اقتصاد دانش بنیان است .بانک ملت هم در
اولین اقدام خود در راستای اجرای فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری تأسیس و راه
اندازی اولین بانک ونچر کشور را در قالب گروه توسعه کارافرینی ملت در دستور کار
قرار داده است که امید است با حمایت از نوآوران و محققین دلسوز کشور و با روحیه ای
جهادی زمینه تحقق اقتصادی مقاوم ومبتنی بر دانش را فراهم کند.تامین مالی
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وی با بیان این نکته که ابالغ سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی ضرورت
تامین مالی ب��رای پروژه های ب��زرگ و حیاتی کش��ور را دوچندان کرده
است،گفت :توس��عه نظام مالی کش��ور در کنار ابالغ سیاستهای اقتصاد
مقاومتی تحقق هر چه س��ریع تر برنامه ریزی های کالن اقتصادی را در
پی دارد و در این بستر ایجاده ش��ده نباید فرصت به وجود آمده برای تامین مالی را از
دست داد.

ششمین کنفرانس تامین مالی

اسفند 1392

بازار سرمایه باید هموزن بازار پول در تامین مالی فعال
شود

وزیر راه و شهرسازی:

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﯾﮏ ھﺰار و  100ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﺑﺎزار ﭘﻮﻟﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد؛ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ وزن ﺑﺎزار
ﭘﻮل در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏ
و ﺑﯿﻤﻪ ﭘﻮل ﻧﯿﻮز ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ در ﺷﺸﻤﯿﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﺮان اﻓﺰود :اﻣﺮوز  83درﺻﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻨﮕﺎه ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از طﺮق ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ اداﻣﻪ داد :ﺟﺎ دارد اﯾﻦ ھﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ھﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ظﺮﻓﯿﺖ
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ اظﮫﺎر داﺷﺖ :ﺷﺎﺧﺺ
ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮرھﺎ را در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ و اﯾﺮان در ﺑﯿﻦ  148ﮐﺸﻮر رﺗﺒﻪ  130را دارد.وی ﮔﻔﺖ :ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ و ﻗﻄﻊ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزار ﭘﻮﻟﯽ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرھﺎ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دارای دو وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرز اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ اﻓﺰود :اوﻟﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ راھﺒﺮدی دارد
ﺗﺎ اﻧﺘﻈﺎر رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ .ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ،زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان از ﺑﺎزار ﭘﻮﻟﯽ دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ھﺎ و اﺑﺰارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ از آن ﺑﯽ اطﻼع اﺳﺖ ،ﻣﮫﯿﺎ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :وﯾﮋﮔﯽ دوم ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رھﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ
اﻧﻘﻼب اﺑﻼغ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﭘﯿﺎده
ﺳﺎزی ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻮآوری و اﺻﻼح
و ﺗﻘﻮﯾﺖ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ھﺪف ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ در
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق داﻧﺸﮕﺎه
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ،اﯾﺪه
وﻧﭽﺮ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﺪه ھﺎ و ﻧﻈﺮات ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ از ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻋﺒﻮر و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺑﺮﺳﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺮاﯾﻂ
ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.تامین مالی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه یارانه مالیات
منفی است ،گفت :بحث هدفمندی یارانهها در ایران با
هدف سیاسی و کسب آرای عمومی انجام شد و از ابتدا
بحث رفع فقر موضوع نبود و مناسبات اجتماعی و ارتباط
دولت و جامعه را مخدوش کرد.
عباس آخوندی در ششمین کنفرانس توسعه نظام
تأمین مالی به تشریح عوامل موثر در دستیابی به سه
هدف اصلی عدالت ،افزایش رفاه شهروندان و همبستگی اجتماعی و نقش مسکن و
راه و ترابری در این زمینه پرداخت.
وی در ابتدای س��خنان گریزی ب��ه وضع کش��ور در حوزه اقتص��اد کالن زد و
گفت:مدتهاست که شاهد وضع آش��وبی در اقتصاد کالن هستیم ،مخصوصا این
دولت که دوره آشفتگی را پشت سر گذاشت .مشکل ما این است که همچنان پس از
گذشت  100سال از مشروطیت گرفتار مسائل اولیه و بنیادین هستیم.
وی با تاکید بر اینکه هنوز بحث ما مالیات و بازتوزیع ثروت در کشور است ،اظهار
کرد :هنوز در این زمینه به جمعبندی روشنی نرسیدهایم و اینکه آخر کار با مفهوم
عدالت ،همبس��تگی اجتماعی و فقر و بهویژه فقر ش��هری چه میخواهیم بکنیم.
متاس��فانه هنوز به یک چارچوب نظری و علمی در این زمینه ها که بر حوزههای
اقتصادی تاثیرگذار است ،نرسیدهایم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آنچه مالیات را توجیه میکند مسئله بازتوزیع
ثروت است ،گفت :مشکلی که هماکنون در این زمینه داریم این است که به باز توزیع
ثروت در مالیات توجه نمیشود .باید بدانیم که بررسی نقش مالیات در شاخصهای
اصلی چیست.
آخوندی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بحث هدفمندی یارانهها
در ایران با هدف سیاسی و کسب آرای عمومی انجام شد ،افزود:از ابتدا بحث رفع فقر
موضوع نبود و مناسبات اجتماعی و ارتباط دولت و جامعه را بیشتر مخدوش کرد.
وی با بیان اینکه یارانه چیزی جز مالیات منفی نیست ،گفت:باید آخر کار بتوانیم
آثار اجرایی هدفمندی یارانهها را با یک سری شاخص بسنجیم .این آثار را با عدالت،
همبستگی اجتماعی و افزایش رفاه شهروندان بسنجیم.
وی با اش��اره به اینکه آخر کار باید به سه هدف عدالت ،همبستگی اجتماعی و
افزایش رفاه شهروندان دست یابیم ،تصریح کرد :الزمه دستیابی به این اهداف مالیات
است ،بخشی از این اهداف نیز مربوط به توسعه زیرساختهاست که بخشی از آن
وظیفه ماست .نکته سوم نیز توسعه رقابت در جامعه است.
*فقر شهری را به رسمیت بشناسیم
وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت :نیاز داریم که در ایران پدیده فقر شهری را به
رسمیت بشناسیم و برنامه جامعی را برای مبارزه با آن داشته باشیم .این پدیده بسیار
جدی است و مدل نقدی آن در قالب مالیات منفی قرار میگیرد.
آخوندی با ارائه آم��اری در خصوص تراکم خانوار در واحد مس��کونی افزود :در
سال  1365تراکم خانوار در واحد مسکونی  1.16بود که در سال  91این رقم به 1.6
رسیده اس��ت ،برای آنکه بتوانیم به تعادلی در این زمینه برسیم باید این شاخص
به زیر یک یعنی حدود  9دهم برسد .برای این کار نیازمند سرمایهگذاری جدی در
حوزه مسکن هستیم.
وی با بیان اینکه حدود  860خانوار ش��هری دارای مسکن کوچک (یک اتاق و
کمتر) هستند که این مسئله عالمت داستان فقر شهری است ،خاطرنشان کرد :هم
اکنون نیازمند ساخت  1.5میلیون واحد مسکونی هستیم ،ضمنآنکه  2.7میلیون
مسکن شهری نیازمند نوسازی است.تامین مالی

هدفمندی یارانهها برای کسب رای بود

ششمین کنفرانس تامین مالی
قیمت بلیت هواپیما متنوع می شود
سه جلسه کارگروه حمل و نقل تشکیل و مقرر شده
آثار اجرای گام دوم قان��ون هدفمندی یارانهها بر حوزه
حمل و نقل را بررسی کنیم و به کارگروه انرژی گزارش
دهیم.
وزیر راه و شهرس��ازی از اجرای متنوعسازی قیمت
بلی��ت هواپیما از اردیبهش��ت آینده خب��ر داد و گفت:
چگونگی تغییر قیمت حمل و نقل طی اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها هنوز
قطعی نشده است.
عباس آخوندی در حاشیه ششمین کنفرانس تامین مالی در جمع خبرنگاران
درباره چگونگی تغییر قیمتهای مربوط به حمل و نقل در پی اجرای گام دوم قانون
هدفمندسازی یارانهها گفت :سه جلسه کارگروه حمل و نقل تشکیل و مقرر شده
آثار اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانهها بر حوزه حمل و نقل را بررسی کنیم و
به کارگروه انرژی گزارش دهیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت :موضوع عمدهای که دنبال میکنیم نوسازی ناوگان
حمل و نقل ریلی و جادهای در حوزه درونشهری و برونشهری است.
مهمترین بخش سخنان آخوندی:
ناوگان باری ایران بسیار فرسوده است و میزان مصرف سوخت این ناوگان 1.5برابر حد استاندارد است و در حوزه ایمنی نیز مشکالت اساسی وجود دارد.
این وضعیت در مورد ناوگان مسافری نیز صادق است ،در چنین شرایطی نوسازیناوگان به طور جدی در دستور کار قرار دارد و امیدواریم بتوانیم در این راستا برنامهای
را تهیه و به رییسجمهور ارائه کنیم تا اهداف قانون برنامه محقق شود.
در آستانه اجرای قانون هس��تیم و هنوز چگونگی تغییر قیمت حمل و نقل ومسکن مشخص نشده است ،امسال تغییر قیمتها انجام نشده و در سال آینده ابالغ
میشود .در این راستا هنوز بررسیها قطعی نشده و قبل از رسیدن به نتیجه قطعی
در این باره اظهار نظر نمیکنند.
متنوعس��ازی قیمت بلیت هواپیما ربطی به کارگروه هدفمندسازی یارانههاندارد و حکم ماده  161قانون برنامه پنجم است که باید در سال  90اجرایی میشد.
تمام محاسبات را انجام دادهایم و امیدواریم اجرای ماده  161قانون برنامه پنجم از
اردیبهشت سال آینده آغاز شود.
پروژه آزادراه تهران  -ش��مال را به طور جامع بررس��ی کردیم و در این راستامذاکراتی را با رییس بنیاد مستضعفان داش��تیم که برنامه تسریع برای اجرای این
پروژه را ارائه و اعالم کنند که چگونه میخواهند این پروژه را اجرا کنند یا اینکه دولت
برنامه دیگری اتخاذ کند .مذاکرات در حال انجام است ،پروژه آزادراه تهران  -شمال
بسیار پیچیده است و مشکالت فنی و حقوقی دارد .تامین مالی

وزیر راه و شهرسازی:

هدفمندی یارانهها برای کسب رای بود

وزیر راه و شهرسازی با اش��اره به اینکه یارانه مالیات
منفی اس��ت ،گفت :بحث هدفمندی یارانهها در ایران با
هدف سیاسی و کسب آرای عمومی انجام شد و از ابتدا بحث
رفع فقر موضوع نبود و مناسبات اجتماعی و ارتباط دولت و
جامعه را مخدوش کرد.
به گزارش مشرق ،عباس آخوندی در ششمین کنفرانس
توسعه نظام تأمین مالی به تشریح عوامل موثر در دستیابی
به س��ه هدف اصلی عدالت ،افزایش رفاه شهروندان و همبستگی اجتماعی و نقش
مسکن و راه و ترابری در این زمینه پرداخت.
هدفمندی یارانهها برای کس��ب رای بودوی در ابتدای سخنان گریزی به وضع
کشور در حوزه اقتصاد کالن زد و گفت:مدتهاست که شاهد وضع آشوبی در اقتصاد
کالن هستیم ،مخصوصا این دولت که دوره آشفتگی را پشت سر گذاشت .مشکل
ما این است که همچنان پس از گذشت  100سال از مشروطیت گرفتار مسائل اولیه
و بنیادین هستیم.
وی با تاکید بر اینکه هنوز بحث ما مالیات و بازتوزیع ثروت در کشور است ،اظهار
کرد :هنوز در این زمینه به جمعبندی روشنی نرسیدهایم و اینکه آخر کار با مفهوم
عدالت ،همبس��تگی اجتماعی و فقر و بهویژه فقر ش��هری چه میخواهیم بکنیم.
متاس��فانه هنوز به یک چارچوب نظری و علمی در این زمینه ها که بر حوزههای
اقتصادی تاثیرگذار است ،نرسیدهایم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آنچه مالیات را توجیه میکند مسئله بازتوزیع
ثروت است ،گفت :مشکلی که هماکنون در این زمینه داریم این است که به باز توزیع
ثروت در مالیات توجه نمیشود .باید بدانیم که بررسی نقش مالیات در شاخصهای
اصلی چیست.
آخوندی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بحث هدفمندی یارانهها
در ایران با هدف سیاسی و کسب آرای عمومی انجام شد ،افزود:از ابتدا بحث رفع فقر
موضوع نبود و مناسبات اجتماعی و ارتباط دولت و جامعه را بیشتر مخدوش کرد.
وی با بیان اینکه یارانه چیزی جز مالیات منفی نیست ،گفت:باید آخر کار بتوانیم
آثار اجرایی هدفمندی یارانهها را با یک سری شاخص بسنجیم .این آثار را با عدالت،
همبستگی اجتماعی و افزایش رفاه شهروندان بسنجیم.
وی با اش��اره به اینکه آخر کار باید به سه هدف عدالت ،همبستگی اجتماعی و
افزایش رفاه شهروندان دست یابیم ،تصریح کرد :الزمه دستیابی به این اهداف مالیات
است ،بخشی از این اهداف نیز مربوط به توسعه زیرساختهاست که بخشی از آن
وظیفه ماست .نکته سوم نیز توسعه رقابت در جامعه است.
*فقر شهری را به رسمیت بشناسیم
وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت :نیاز داریم که در ایران پدیده فقر شهری را به
رسمیت بشناسیم و برنامه جامعی را برای مبارزه با آن داشته باشیم .این پدیده بسیار
جدی است و مدل نقدی آن در قالب مالیات منفی قرار میگیرد.
آخوندی با ارائه آم��اری در خصوص تراکم خانوار در واحد مس��کونی افزود :در
سال  1365تراکم خانوار در واحد مسکونی  1.16بود که در سال  91این رقم به 1.6
رسیده اس��ت ،برای آنکه بتوانیم به تعادلی در این زمینه برسیم باید این شاخص
به زیر یک یعنی حدود  9دهم برسد .برای این کار نیازمند سرمایهگذاری جدی در
حوزه مسکن هستیم.
وی با بیان اینکه حدود  860خانوار ش��هری دارای مسکن کوچک (یک اتاق و
کمتر) هستند که این مسئله عالمت داستان فقر شهری است ،خاطرنشان کرد :هم
اکنون نیازمند ساخت  1.5میلیون واحد مسکونی هستیم ،ضمنآنکه  2.7میلیون
مسکن شهری نیازمند نوسازی است.تامین مالی

1

آخوندی:

اسفند 1392

ششمین کنفرانس تامین مالی
هدفمندی یارانهها با اهداف سیاسی کسب رأی صورت
گرفت

آخوندی گفت :سیاست من در حمل ونقل ریلی کاهش مداخله دولت است ما در
پی این هستیم که ناوگان حمل ونقل را در هوا دریا جاده و ریل نوسازی کنیم و به عنوان
سیاست محوری در پی آنیم در مقایسه حمل ونقل جاده ای وریلی سهم حمل ونقل
ریلی را افزایش دهیم
به گزارش ایلنا ،وزیر راه و شهرسازی در شش��مین کنفرانس توسعه نظام تامین
مالی درایران در مرکز همایشهای سازمان صداو سیما اظهار داشت :مدتها است ما
در وضعیت آشوب و آشفتگی در حوزه اقتصاد کالن به سر میبریم مخصوصا در این
دولت این وضعیت شدیدتر است .بنابراین همچنان صد سال پس از جنبش مشروطه
مشکل ما تعریف مفاهیم اولیه است و تا وقتی در این باره بحث نکنیم پیش نخواهیم
رفت هنوز بحث ما مالیات و هدف از مالیات اس��ت یا مسئله باز توزیع ثروت
در ایران و چیس��تی کارکرد مالیات در ایران هنوز در این باره به جمع بندی
روشنی نرسیدهایم.
وی افزود :باید بدانیم ب��ا مفهوم عدالت وهمبس��تگی اجتماعی وفقر به
ویژه فقر شهری چه میخواهیم کنیم ،هنوز نتوانستهایم در این خصوص به
چهارچوبهای نظری و عملیاتی برسیم شاخص نهایی موفقیت یک دولت که
افزایش رفاه شهروندان است را هنوز تعریف نکردهایم تا بدانیم مثال عملکرد
دولت یازدهم را چگونه و با چه شاخصهایی باید بسنجیم .تنها به تعاریف کلی بسنده
کردهایم و این امر دردی را درمان نمیکند
آخوندی ادامه داد :آنچ��ه میتواند مالیات راتوجیه کند مس��ئله باز توزیع ثروت
است ولی مشکل ما این است که مالیات نه تنها بازتوزیع ثروت نمیکند بلکه جبران
هزینههای جاری دولت رانیز نمیکند چه به برس��د به مفهوم عدالت ،رفاه و غیره .در
حوزه مالیات کوش��ش میکنیم  35تا  40درصد از هزینههای جاری دولت را تامین
کنیم.
وی افزود :نکته دیگر مسئله هدفمندی یارانهها است،هدفمندی یارانهها در ایران با
اهداف سیاسی کسب آراءعمومی صورت گرفت از ابتدا نیز رفع فقر مد نظر نبود و این
امر مناسبات اجتماعی و روابط دولت و جامعه را بیشتر مخدوش کرد،هدفمندی یارانهها
میتوانست ما را به اهداف عدالت و رفع فقر و همبستگی اجتماعی نزدیک کند.
وزیر مسکن و شهر سازی مسکن را یکی از اجزای اصلی رفاه دانست و اضافه کرد به
گمان من یارانه چیزی نیست جز مالیات منفی یعنی هدفمندی یارانه ها نوعی مالیات
منفی اس��ت اگر هدفمندی یارانه ها را در چارچوب مالی��ات تعریف میکردیم همه
داستان اینکه چه کسی آنرا بگیرد یا نگیرد یا حق کسی است یا نیست منتفی میشد
ومیتوانستیم از هدفمندی یارانه ها تعریفی مالیاتی داشته باشیم من البته با پرداخت
نقدی مخالف نیستم اما باید عنوان این پرداخت را مش��خص کنیم هنوز در این باره
بحثی نشده است که آیا این یک حق اجتماعی است مالیات منفی یا کمک به نیازمندان
متقاضی،ماهیت این پرداخت چیست و هدف از آن کدام است ،اگر دراین باره بحث
نکنیم و بی حوصلگی به خرج دهیم مسئله را حل نکردهایم.
آخوندی اضافه کرد:نکته دیگر این اس��ت که در نهایت باید بتوانی��م آثار اجرای
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برنامه پنجم را بسنجیم با کدام شاخص میخواهیم چنین کنیم ،باعدالت ،با شاخص
همبس��تگی اجتماعی با ش��اخص افزایش رفاه ش��هروندان؟ با چه ش��اخصی آن را
میسنجیم.
وی افزود :در نهایت جز این س��ه هدف را نمیتوانیم داشته باشیم نخست عدالت،
دوم همبستگی اجتماعی وسوم افزایش رفاه شهروندان و برای این اهداف میتوانیم در
سه قالب مالیات توسعه زیر بناها و توسعه رقابت در جامعه تالش کنیم .اگر دولت موفق
به کاهش هزینههای مبادله در جامعه نشود ورقابت را افزایش ندهد قیمت تمام شده
محصول افزایش مییابد و میزان رفاه شهروندان تنزل مییابد باید روی مفهوم توسعه
رقابت به عنوان یک مسئله اصلی تمرکز کنیم.
وی ادامه داد ما نیاز داریم پدیده فقر شهری را به رسمیت بشناسیم وبرنامهای جامع
برای رفع آن ارائه دهیم نمیتوانیم آنرا به صورت مسئلهای جانبی بنگریم این مسئله
جدی است که باید در برنامه جامع مد نظر قرار گیرد.
وی بابیان اینکه جمعیت زیر خط فقر از سال 85تا سال 92از26درصد
به 35درصد افزایش یافته تاکید کرد :این نشان می دهد که داستان فقر
درایران رانمیتوانیم فراموش کنیم همچنین در سنوات آتی تعدد خانوار
در ایران رو به رشد است با توجه به عقب افتادن سن ازدواج حتما درسالهای
آتی شاهد نوعی رشد تقاضای مسکن خواهیم بود از سوی دیگر باید تالش
کنیم تراکم خانوار در مسکن از عدد یک کوچکتر شود.
وزیر مسکن و ش��هر س��ازی با تاکید برا ینکه نتیجه این هشت سال
گذشته حذف وکوچک شدن طبقه متوسط است و در همه دهکها شاهد روند نزولی
هستیم اظهار داشت :درحوزه تامین مالی در حال حاضر فروش اقساطی یا تامین مالی
خریدار را تابعی از تامین مالی س��رمایه گذار کردهایم می توانیم این دو را از همدیگر
تفکیک کنیم یعنی اگر کسی از بانک ملت برای ساخت ،تسهیالت گرفت بانک ملت
است که می تواند واحدهای اورا به خریداران به صورت اقساطی بفروشد.
آخوندی با تاکید بر تاسیس صندوقهای پس انداز مس��کن این امر را در راستای
افزایش قدرت خرید کل متقاضیان عنوان کرد و افزود :ورود بازار سرمایه به بخش مسکن
مسئله دیگری است که عمده آن در حوزه دوره ساخت است اما فعالیت صندوقها در
دوره ساخت به شرطی موثر است که برای خریدار یک قدرت خرید ایجاد کنیم .یکی از
دالیلی که صندوقهای مستغالت امکان فعالیت جدی ندارند بیشتر بحث بازار فروش
آنهاست که باید از آنها حمایت شود.
وی دو بازار عمده تقاضای هدف را بازار طبقه متوسط که در هشت سال گذشته به
شدت دچار تالطم شده و گروههای بسیار کم درآمد توصیف کرد وافزود :اگر قرار است از
طبقه پایین حمایت کنیم در تامین مسکن به معنای آن نیست که دولت خود مستقیما
وارد ساخت شود میتواند توسط شهرداری یا نهادهای مردم نهاد یا واحدهای خصوصی
اقدام کرد .تا از درگیر شدن مستقیم دولت در حوزه ساخت جلوگیری شود.
آخوندی با اشاره به مشکل عدم تعادل جغرافیایی هدف اصلی وزارت متبوع خود در
بخش دریا را افزایش قدرت رقابت ایران در منطقه توصیف کرد وافزود :در حوزه دریا
بسیار امکان سرمایه گذاری در حوزه افزایش ظرفیت بنادر داریم تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی
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بازار سرمایه باید هموزن بازار پول در تامین مالی فعال
شود

آخوندی خبر داد:

مدیرعامل بانک ملت گفت :برنامه پنجم توسعه ،یک
هزار و  100میلیارد ریال برای تامین مالی در نظر گرفته
شده و این قابلیت در بازار پولی وجود ندارد ،از این رو باید
بازار س��رمایه نیز باید هموزن بازار پ��ول در تامین مالی
فعال شود.
پولنیوز  -مدیرعامل بانک ملت با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه ،یک هزار
و  100میلیارد ریال برای تامین مالی در نظر گرفته شده و این قابلیت در بازار پولی
وجود ندارد؛ گفت :باید بازار سرمایه نیز باید هموزن بازار پول در تامین مالی فعال
شود.
به گزارش گروه بانک و بیمه پولنیوز ،محمدرضا ساروخانی در ششمین کنفرانس
توس��عه نظام تامین مالی در ایران افزود :امروز  83درص��د تامین مالی بنگاه های
اقتصادی از طرق نظام بانکی صورت می گیرد.
مدیرعامل بانک ملت ادامه داد :جا دارد این هم اندیشی ها ادامه یابد تا از قابلیت و
ظرفیت بازار سرمایه در آینده بیشتر استفاده شود.
ساروخانی اظهار داشت :شاخص های اساسی که رتبه کشورها را در تامین مالی
مشخص می کند توسعه مالی است و ایران در بین  148کشور رتبه  130را دارد.
وی گفت :تحریم ها و قطع مناسبات مالی بین بازار پولی ایران و کشورها سبب این
اتفاق شده است اما این کنفرانس دارای دو ویژگی بارز است.
مدیرعامل بانک ملت افزود :اولین ویژگی رویکرد دولت تدبیر و امید اس��ت که
برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورها سیاست راهبردی دارد تا انتظار رفع
تحریم برای نظام بانکی بوجود آید.
ساروخانی گفت :با ایجاد این فضا ،زمینه مناسبی فراهم می شود که ایران از بازار
پولی دنیا استفاده کند بنابراین الزم است مطالعات جدیدی برای کار کارشناسی و
تشکیل ساختار جدید مالی کوتاه مدت و بلندمدت و استفاده از فاینانس ها و ابزارهای
مالی که در سالهای اخیر طراحی شده و نظام بانکی از آن بی اطالع است ،مهیا شود.
وی افزود :ویژگی دوم ،سیاست های اقتصاد مقاومتی است که رهبر معظم انقالب
ابالغ کردند که سه بند توسعه کار آفرینی ،اقتصاد دانش بنیان و پیاده سازی نقشه
جامعه علمی کشور و ساماندهی نظام مالی نوآوری و اصالح و تقویت همه جانبه نظام
مالی کشور با هدف پاسخگویی به اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی
اقتصاد باید مورد توجه این کنفرانس باشد.
مدیرعامل بانک ملت یادآور شد :بانک ملت و ش��رکت تامین سرمایه به اتفاق
دانشگاه صنعتی ش��ریف ،ایده ونچر بانک را برای حمایت از دانش بنیان و توسعه
کارآفرینی پیشنهاد کردند.
ساروخانی اضافه کرد :این تشکیالت می تواند با تامین سرمایه مناسب بازار مالی
را تقویت کند و با ایده ها و نظرات جدید مراکز علم��ی از مرحله بحرانی عبور و به
مرحله رشد برسد.
وی تصریح کرد :با ترکیب صحیح بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد شرایط الزم
برای سرمایه گذاری ،تولید و رونق اقتصادی فراهم می شود.تامین مالی

وزیر راه و شهرس��ازی از اجرای متنوعسازی قیمت بلیت
هواپیما از اردیبهشت س��ال آینده خبر داد و گفت :چگونگی
تغییر قیمت حمل و نقل هنوز قطعی نشده است.
عباس آخوندی در حاشیه ششمین کنفرانس تامین مالی
در جمع خبرنگاران درباره چگونگی تغییر قیمتهای مربوط به
حمل و نقل در پی اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانهها اظهار کرد :سه جلسه
کارگروه حملونقل تشکیل و مقرر شده آثار اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانهها
بر حوزه حملو نقل را بررسی کنیم و به کارگروه انرژی گزارش دهیم.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد :موضوع عمدهای که دنبال میکنیم نوسازی
ناوگان حملونقل ریلی و جادهای در حوزه درونشهری و برونشهری است.وی تاکید
کرد :ناوگان باری ایران بسیار فرسوده و میزان مصرف سوخت این ناوگان  1/5برابر
حد استاندارد است و در حوزه ایمنی نیز مشکالت اساسی وجود دارد.
وزیر راهو شهرسازی با تاکید بر اینکه این وضعیت در مورد ناوگان مسافری نیز
صادق است ،گفت :در چنین شرایطی نوسازی ناوگان به طور جدی در دستور کار قرار
دارد و امیدواریم بتوانیم در این راستا برنامهای را تهیه و به رئيسجمهور ارائه کنیم تا
اهداف قانون برنامه محقق شود.
آخوندی در پاسخ به اینکه آزادس��ازی قیمت بلیت هواپیما از چه زمانی انجام
میشود؟ گفت :متنوعسازی قیمت بلیت هواپیما ربطی به کارگروه هدفمندسازی
یارانهها ندارد و حکم ماده  161قانون برنامه پنجم است که باید در سال  90اجرایی
میشد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد :تمام محاس��بات را انجام دادهایم و امیدواریم
اجرای ماده  161قانون برنامه پنجم از اردیبهشت سال آینده آغاز شود.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا برنامهای برای افزایش
تسهیالت برای خرید مسکن وجود ندارد؟ گفت :تقاضا برای افزایش تسهیالت مسکن
همواره وجود دارد و به اعتقاد من باید به تدریج طی گفتوگوهایی که با بانک مرکزی
و وزارت اقتصاد صورت میگیرد تسهیالتی که  50درصد قیمت یک خانه متوسط
را پوشش میدهد در نظر گرفته شود که البته این امر با توجه به شهرهای مختلف
متفاوت خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه اساساً بازار مالی باید بتواند  40تا  50درصد قیمت خانه را
برای خریدار متوس��ط از طریق پسانداز تامین کند ،خاطرنشان کرد :این هدف را
دائماً پیگیری میکنم اما کار سختی است زیرا بازار مالی مسکن در کشور ما توسعه
نیافته است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این امر زمان میبرد و نیاز به حوصله دارد ،گفت:
همه امور در اختیار من نیست و در این راستا شورای پول و اعتبار ،وزارت اقتصاد و
نهادهای مالی باید موافقت کنند.تامین مالی
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ششمین کنفرانس تامین مالی
مدير عامل بانك ملت خبرداد:

نقش  83درصدي نظام بانکي در تامين منابع مالي

مدير عامل بانک ملت از تعامل دو بازار پول و سرمايه براي تامين مالي بنگاه ها و پروژه
هاي مهم اقتصادي کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومي بانک ملت ،محمد رضا ساروخاني در افتتاحيه ششمين
کنفرانس توسعه نظام تامين مالي که به همت بانک ملت و شرکت تامين سرمايه اين
بانک و با مشارکت دانشگاه صنعتي شريف برگزار شده است ،افزود :در شرايط کنوني
دولت تدبير و اميد فرصت مناسبي را هم در بازار سرمايه و هم در بازار پول ايجاد کرده
تا براي پروژه ها و بنگاه هاي اقتصادي تامين مالي صورت گيرد و در اين زمينه بازار پول
و سرمايه به تعامل و نقاط مشترک خوبي دست پيدا کرده اند.وي با بيان اين نکته که
ابالغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي ضرورت تامين مالي براي پروژه هاي بزرگ و حياتي
کشور را دوچندان کرده است،گفت :توسعه نظام مالي کشور در کنار ابالغ سياستهاي
اقتصاد مقاومتي تحقق هر چه سريع تر برنامه ريزي هاي کالن اقتصادي
را در پي دارد و در اين بستر ايجاده شده نبايد فرصت به وجود آمده براي
تامين مالي را از دست داد.
رييس کنفرانس توس��عه نظام تامين مالي افزود :کنفرانس تامين
مالي در سال هاي اخير تأثير بسزايي در در تبادل اطالعات و هم انديشي
صاحبنظران حوزه پول و سرمايه داشته است .يکي از شاخص هاي مورد
استفاده در رتبه بندي کش��ورها از لحاظ رقابت پذيري جهاني توسعه
مالي يا  Financial Developmentاس��ت .طبق گزارشات اخير ،ايران از لحاظ
توسعه بازار مالي در ميان  148کشور جهان رتبه  130را داراست و بدون شک برگزاري
چنين هم انديشي هايي به شناخت وضع موجود و ارائه راهکارهاي الزم جهت ارتقاي
اين رتبه کمک خواهد کرد.س��اروخاني با تاکيد بر اين نکته که استمرار برگزاري اين
کنفرانس ،زمينه مناسبي جهت آشنايي فعاالن اقتصادي با نحوه تأمين مالي از طريق
بازار پول و سرمايه کشور فراهم کرده است ادامه داد :مطرح شدن ايده ها و روش هاي
علمي جديد در حوزه تأمين مالي به خصوص معرفي ابزارها مالي نوين جهت بحث و
بررسي و عملياتي شدن از برکات برگزاري اين گردهمايي در سال هاي اخير بوده است
که البته به طور قطع زمينه هم گرايي و هم افزايي بيشتر بين بازار پول و سرمايه کشور
را سرعت خواهد بخشيد.
مديرعامل بانک ملت افزود :توسعه نظام مالي کشور تحقق هر چه بهتر و سريع تر
برنامه هاي کالن کشور را در پي خواهد داشت .در اين راستا ،براساس پيش بيني هاي
صورت گرفته  1100ميليارد دالر منابع جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در
کشور مورد نياز است .طبق آمارهاي رسمي ،نظام بانکي در تامين منابع مالي کشور به
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طور متوسط سهم  83درصدي را در سال هاي اخير بر عهده داشته است و اميد است با
توسعه و تقويت بازار سرمايه تعادل نسبي در اين بخش حاصل و بازار سرمايه با دستيابي
به جايگاه واقعي خود در کنار نظام بانکي بيش از پيش محرک توسعه نظام اقتصادي
کشور باشد.وي با بيان اين نکته که بانک ملت نيز به عنوان يکي از فعاالن اثرگذار نظام
بانکي شاهد پيشرفت هاي چشمگيري در عرصه جهاد و حماسه اقتصادي بوده است،
گفت :بانک ملت در سال  1392به عنوان پنجمين شرکت برتر ايران از سوي سازمان
مديريت صنعتي معرفي شد و با ارزش بازاري بالغ بر  84هزار ميليارد ريال در بورس ،هم
اکنون يکي از شرکت هاي اثرگذار در بازار سرمايه است .بانک ملت در راستاي حرکت
هرچه قوي تر به سمت بانکداري جامع و در راستاي تحقق اهداف تامين مالي حوزه
انرژي جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه ،با توجه به تجربيات حوزه بانکداري خود
اقدام به راه اندازي صندوق هاي ارزي انرژي کرده است .عالوه بر اين بانک ملت ،سرمايه
گذاري در مديريت بهينه دارايي ها و بدهي هاي ارزي ،توسعه بانکداري الکترونيک و
سرمايه گذاري خطرپذير را در راس برنامه هاي ميان مدت خود قرارداده
است.وي خاطر نش��ان کرد :در روزهاي پاياني بهمن ماه سال جاري نيز
شاهد ابالغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري
بوديم که تاکيدات قبلي معظم له در خصوص اقتصاد دانش بنيان را به يک
سند راهبردي مبدل کرد .اقتصاد مقاومتي الگويي مکمل در کنار سياست
هاي کالن اقتصادي محسوب مي ش��ود که حرکت در مسير آن اهداف
اقتصادي سند چشم انداز بيست ساله را با سرعت بيشتري محقق خواهد
نمود.مدير عامل بانک ملت با اشاره به ابالغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در بيست
و چهار بند توسط مقام معظم رهبري گفت ،در بند نهم اين سياست هاي کالن ،اصالح
و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور در جهت تقويت بخش واقعي اقتصاد مد نظر قرار
گرفته است ،از اين رو تأمين مالي جزء الينفک اين سياست کالن تلقي مي شود که نظام
بانکي نقشي بي بديل در تحقق آن خواهد داشت.
وي خاطر نشان کرد :بانک ملت نيز به ياري خداوند همچون گذشته در صدد است با
تطبيق فعاليت هاي خود با نيازهاي کشور در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري
گام بردارد .آن چه که در سياست اقتصاد مقاومتي بسيار تأکيد شده ،بحث تقويت کار
آفريني و حمايت از محققين در راستاي اقتصاد دانش بنيان است .بانک ملت هم در
اولين اقدام خود در راستاي اجراي فرمايشات اخير مقام معظم رهبري تأسيس و راه
اندازي اولين بانک ونچر کشور را در قالب گروه توسعه کارافريني ملت در دستور کار
قرار داده است که اميد است با حمايت از نوآوران و محققين دلسوز کشور و با روحيه اي
جهادي زمينه تحقق اقتصادي مقاوم ومبتني بر دانش را فراهم کند.تامین مالی

آغاز همایش توسعه نظام مالی در ایران

ششمين همايش توسعه نظام مالي در ايران در مرکز
همايش هاي بين المللي صدا و سيما آغاز شد.
به گزارش خبرن��گار اقتصادی باش��گاه خبرنگاران،
ششمين همايش توس��عه نظام مالي در ايران در مرکز
همايش هاي بين المللي صدا و سيما آغاز شد.
در اين همايش سيف -رئيس بانک مرکزي ،آخوندي-
وزير راه و شهرسازي ،صالح آبادي -رييس سازمان بورس
و اوراق بهادار و همچنين ساروخاني -مدير عامل بانک ملت  ،ديوانداري مدير عامل
بانک پارسيان سخنراني مي کنند .تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی

خبرگزاری پانا :مدیر عامل بانک ملت از تعامل دو بازار پول و سرمایه برای تامین
مالی بنگاه ها و طرح های مهم اقتصادی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری پانا ،محمد رضا ساروخانی در افتتاحیه ششمین همایش
توسعه نظام تامین مالی که به همت بانک ملت و شرکت تامین سرمایه این بانک و با
مشارکت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده است ،افزود :دولت فرصت مناسبی را در
بازار سرمایه و هم در بازار پول ایجاد کرده است تا برای پروژه ها و بنگاه های
اقتصادی تامین مالی صورت گیرد و در این زمینه بازار پول و سرمایه به تعامل
و نقاط مشترک خوبی دست پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی ضرورت تامین مالی
برای طرح های بزرگ و حیاتی کشور را دوچندان کرده است،گفت :توسعه
نظام مالی کشور در کنار ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی تحقق هر چه سریع
تر برنامه ریزی های کالن اقتصادی را در پی دارد و در این بستر ایجاده شده
نباید فرصت به وجود آمده برای تامین مالی را از دست داد.
رئیس همایش توس��عه نظام تامین مالی افزود :همایش در سال های اخیر تأثیر
بسزایی در در تبادل اطالعات و هم اندیشی صاحبنظران حوزه پول و سرمایه داشته
است.
یکی از شاخص های مورد استفاده در رتبه بندی کشورها از لحاظ رقابت پذیری
جهانی توسعه مالی یا  Financial Developmentاست.
ساروخانی گفت  :ایران از لحاظ توسعه بازار مالی در میان  148کشور رتبه 130
را دارد و بدون شک برگزاری چنین هم اندیشی هایی به شناخت وضع موجود و ارائه
راهکارهای الزم جهت ارتقای این رتبه کمک خواهد کرد.
ساروخانی با تاکید بر این که استمرار برگزاری این همایش  ،زمینه مناسبی برای
آشنایی فعاالن اقتصادی با نحوه تأمین مالی از طریق بازار پول و سرمایه کشور فراهم
کرده است  ،ادامه داد :مطرح شدن ایده ها و روش های علمی جدید در حوزه تأمین
مالی به ویژه معرفی ابزارها مالی نوین جهت بحث و بررسی و عملیاتی شدن از برکات
برگزاری این گردهمایی در سال های اخیر بوده است که البته به طور قطع زمینه هم
گرایی و هم افزایی بیشتر میان بازار پول و سرمایه کشور را سرعت خواهد بخشید.
مدیرعامل بانک ملت افزود :توسعه نظام مالی کشور تحقق هر چه بهتر و سریع تر
برنامه های کالن کشور را در پی خواهد داشت و بر اساس پیش بینی ها1100میلیارد
دالر منابع برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در کشور مورد نیاز است.
نظام بانکی در تامین منابع مالی کشور به طور متوسط سهم  83درصدی را در سال
های اخیر بر عهده داشته و امید است و با توسعه و تقویت بازار سرمایه ،تعادل نسبی در
این بخش حاصل شده است و بازار سرمایه با دستیابی به جایگاه واقعی خود در کنار
نظام بانکی بیش از پیش محرک توسعه نظام اقتصادی کشور خواهد بود.

وی با بیان اینکه بانک ملت نیز به عنوان یکی از فعاالن اثرگذار نظام بانکی شاهد
پیشرفت های چشمگیری در عرصه جهاد و حماسه اقتصادی بوده است ،گفت :بانک
ملت در سال جاری به عنوان پنجمین ش��رکت برتر ایران از سوی سازمان مدیریت
صنعتی معرفی شد و با ارزش بازاری بالغ بر  84هزار میلیارد ریال در بورس ،هم اکنون
یکی از شرکت های اثرگذار در بازار سرمایه است.
ساروخانی تاکید کرد :بانک ملت در جهت حرکت قوی تر به سمت بانکداری جامع
و تحقق اهداف تامین مالی حوزه انرژی برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه ،با توجه
به تجارب حوزه بانکداری خود اقدام به راه اندازی صندوق های ارزی
انرژی کرده است.
عالوه بر این بانک ملت ،س��رمایه گذاری در مدیریت بهینه دارایی
ها و بدهی های ارزی ،توس��عه بانکداری الکترونیک و سرمایه گذاری
خطرپذیر را در راس برنامه های میان مدت خود قرارداده است.
وی خاطر نشان کرد :در روزهای پایانی بهمن سال جاری نیز شاهد
ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری
بودیم که تاکیدات قبل��ی معظم له در خصوص اقتصاد دانش بنیان را به یک س��ند
راهبردی مبدل کرد.
اقتصاد مقاومتی الگویی مکمل در کنار سیاست های کالن اقتصادی محسوب می
شود که حرکت در مسیر آن اهداف اقتصادی سند چشم انداز بیست ساله را با سرعت
بیشتری محقق خواهد کرد.
مدیر عامل بانک ملت با اشاره به ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بیست
و چهار بند توسط مقام معظم رهبری گفت ،در بند نهم این سیاست های کالن ،اصالح
و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور در جهت تقویت بخش واقعی اقتصاد مد نظر قرار
گرفته است ،از این رو تأمین مالی جزء الینفک این سیاست کالن تلقی می شود که
نظام بانکی نقشی بی بدیل در تحقق آن خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد :بانک ملت نیز همچون گذشته در صدد است با تطبیق فعالیت
های خود با نیازهای کشور در جهت
تحقق منویات مقام معظم رهب��ری گام بردارد .آن چه که در سیاس��ت اقتصاد
مقاومتی بسیار تأکید شده ،بحث تقویت کار آفرینی و حمایت از محققان و اقتصاد
دانش بنیان است.
ساروخانی اظهار داشت  :بانک ملت هم در اولین اقدام در اجرای فرمایشات اخیر
مقام معظم رهبری تأسیس و راه اندازی اولین بانک ونچر کشور را در قالب گروه توسعه
کارافرینی ملت در دس��تور کار قرار داده است که امید اس��ت با حمایت از نوآوران و
محققان دلسوز کشور و با روحیه ای جهادی زمینه تحقق اقتصادی مقاوم ومبتنی بر
دانش را فراهم کند.تامین مالی

1

مدیر عامل بانک ملت تاکید کرد:

لزوم تعامل بازار پول و سرمایه برای تامین مالی بنگاه ها
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ششمین کنفرانس تامین مالی
مدير عامل بانک ملت خبر داد:

تعامل بازار پول و سرمايه براي تامين مالي
مدير عامل بانک ملت از تعامل دو بازار پول و س��رمايه براي تامين مالي بنگاهها و
پروژههاي مهم اقتصادي کشور خبر داد.
محمد رضا ساروخاني در افتتاحيه ششمين کنفرانس توسعه نظام تامين مالي که
به همت بانک ملت و شرکت تامين س��رمايه اين بانک و با مشارکت دانشگاه صنعتي
شريف برگزار شده است ،افزود :در شرايط کنوني دولت تدبير و اميد فرصت مناسبي را
هم در بازار سرمايه و هم در بازار پول ايجاد کرده تا براي پروژهها و بنگاههاي اقتصادي
تامين مالي صورت گيرد و در اين زمينه بازار پول و سرمايه به تعامل و
نقاط مشترک خوبي دست پيدا کرده اند.وي با بيان اين نکته که ابالغ
سياستهاي اقتصاد مقاومتي ضرورت تامين مالي براي پروژههاي بزرگ
و حياتي کشور را دوچندان کرده است،گفت :توسعه نظام مالي کشور
در کنار ابالغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي تحقق هر چه سريع تر برنامه
ريزيهاي کالن اقتصادي را در پي دارد و در اين بستر ايجاده شده نبايد
فرصت به وجود آمده براي تامين مالي را از دست داد.رئيس کنفرانس
توسعه نظام تامين مالي افزود :کنفرانس تامين مالي در سالهاي اخير تأثير بسزايي در
در تبادل اطالعات و هم انديشي صاحبنظران حوزه پول و سرمايه داشته است .يکي از
شاخصهاي مورد استفاده در رتبه بندي کشورها از لحاظ رقابت پذيري جهاني توسعه
مالي يا  Financial Developmentاس��ت .طبق گزارشات اخير ،ايران از لحاظ
توسعه بازار مالي در ميان  148کشور جهان رتبه  130را داراست و بدون شک برگزاري
چنين هم انديشيهايي به شناخت وضع موجود و ارائه راهکارهاي الزم جهت ارتقاي
اين رتبه کمک خواهد کرد.س��اروخاني با تاکيد بر اين نکته که استمرار برگزاري اين
کنفرانس ،زمينه مناسبي جهت آشنايي فعاالن اقتصادي با نحوه تأمين مالي از طريق
بازار پول و سرمايه کشور فراهم کرده است ادامه داد :مطرح شدن ايدهها و روشهاي
علمي جديد در حوزه تأمين مالي به خصوص معرفي ابزارها مالي نوين جهت بحث و
بررسي و عملياتي شدن از برکات برگزاري اين گردهمايي در سالهاي اخير بوده است
که البته به طور قطع زمينه هم گرايي و هم افزايي بيشتر بين بازار پول و سرمايه کشور
را سرعت خواهد بخشيد.مديرعامل بانک ملت افزود :توسعه نظام مالي کشور تحقق
هر چه بهتر و سريع تر برنامههاي کالن کش��ور را در پي خواهد داشت .در اين راستا،
براساس پيش بينيهاي صورت گرفته  1100ميليارد دالر منابع جهت تحقق اهداف
برنامه پنجم توسعه در کشور مورد نياز است .طبق آمارهاي رسمي ،نظام بانکي در تامين

مدیرعامل بانک ملت اعالم کرد:

نقش83درصدی بانکها درتامین منابع مالی
اکونیوز:مدیر عامل بانک ملت با بیان این ایران از نظر توسعه بازار مالی رتبه  130را
در بین  148کشور دارا است ،گفت :طبق آمارهای رسمی نظام بانکی در تامین منابع
مالی کشور سهم  83درصدی را به عهده داشته است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران( ،)econews.irمحمدرضا ساروخانی در
ششمین کنفرانس توس��عه تامین مالی با بیان این که در حال حاضر دولت یازدهم
فرصت مناسبی را هم در بازار سرمایه و هم در بازار پول ایجاد کرده تا تامین
مالی پروژهها و بنگاههای اقتصادی انجام شود ،گفت :در این زمینه بازار پول
و سرمایه به تعامل و نکات مشترک خوبی دست پیدا کردهاند.
وی با تاکید بر این که ابالغ سیاس��تهای اقتص��اد مقاومتی ضرورت
تامین مالی برای پروژههای بزرگ و حیاتی کشور را دو چندان کرده است،
خاطرنشان کرد :توسعه نظام مالی کشور در کنار ابالغ سیاستهای اقتصاد
مقاومتی تحقق هر چه سریعتر برنامهریزیهای کالن اقتصادی را در پی دارد
و در این بستر نباید فرصت به وجود آمده برای تامین مالی را از دست داد.
ساروخانی با اشاره به این که ایران از نظر توسعه بازار مالی درمیان  148کشور جهان
رتبه  130را دارا است ،گفت :بدون شک برگزاری چنین هماندیشیهایی به شناخت
وضع موجود و ارائه راهکارهای الزم جهت ارتقای این رتبه کمک خواهد کرد.
وی در ادامه افزود :توسعه نظام مالی کشور تحقق هر چه بهتر و سریعتر برنامههای
کالن کشور را در پی خواهد داشت و در این راستا بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته
 1100میلیارد دالر منابع جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در کشور مورد نیاز
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منابع مالي کشور به طور متوسط سهم  83درصدي را در سالهاي اخير بر عهده داشته
است و اميد است با توسعه و تقويت بازار سرمايه تعادل نسبي در اين بخش حاصل و بازار
سرمايه با دستيابي به جايگاه واقعي خود در کنار نظام بانکي بيش از پيش محرک توسعه
نظام اقتصادي کشور باشد.وي با بيان اين نکته که بانک ملت نيز به عنوان يکي از فعاالن
اثرگذار نظام بانکي شاهد پيشرفتهاي چشمگيري در عرصه جهاد و حماسه اقتصادي
بوده است ،گفت :بانک ملت در س��ال  1392به عنوان پنجمين شرکت برتر ايران از
سوي سازمان مديريت صنعتي معرفي ش��د و با ارزش بازاري بالغ بر  84هزار ميليارد
ريال در بورس ،هم اکنون يکي از شرکتهاي اثرگذار در بازار سرمايه است .بانک ملت
در راستاي حرکت هرچه قوي تر به سمت بانکداري جامع و در راستاي تحقق اهداف
تامين مالي حوزه انرژي جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه ،با توجه به
تجربيات حوزه بانکداري خود اقدام به راه اندازي صندوقهاي ارزي انرژي
کرده است .عالوه بر اين بانک ملت ،سرمايه گذاري در مديريت بهينه داراييها
و بدهيهاي ارزي ،توسعه بانکداري الکترونيک و سرمايه گذاري خطرپذير
را در راس برنامههاي ميان مدت خود قرارداده است.وي خاطر نشان کرد :در
روزهاي پاياني بهمن ماه سال جاري نيز شاهد ابالغ سياستهاي کلي اقتصاد
مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري بوديم که تاکيدات قبلي معظم له در
خصوص اقتصاد دانش بنيان را به يک سند راهبردي مبدل کرد .اقتصاد مقاومتي الگويي
مکمل در کنار سياستهاي کالن اقتصادي محسوب ميشود که حرکت در مسير آن
اهداف اقتصادي سند چشم انداز بيست ساله را با سرعت بيشتري محقق خواهد نمود.
مدير عامل بانک ملت با اشاره به ابالغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در بيست و
چهار بند توسط مقام معظم رهبري گفت ،در بند نهم اين سياستهاي کالن ،اصالح
و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور در جهت تقويت بخش واقعي اقتصاد مد نظر قرار
گرفته است ،از اين رو تأمين مالي جزء الينفک اين سياست کالن تلقي ميشود که نظام
بانکي نقشي بي بديل در تحقق آن خواهد داشت.وي خاطر نشان کرد :بانک ملت نيز
به ياري خداوند همچون گذشته در صدد است با تطبيق فعاليتهاي خود با نيازهاي
کشور در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري گام بردارد .آن چه که در سياست
اقتصاد مقاومتي بسيار تأکيد شده ،بحث تقويت کار آفريني و حمايت از محققين در
راستاي اقتصاد دانش بنيان است .بانک ملت هم در اولين اقدام خود در راستاي اجراي
فرمايشات اخير مقام معظم رهبري تأسيس و راه اندازي اولين بانک ونچر کشور را در
قالب گروه توسعه کارافريني ملت در دستور کار قرار داده است که اميد است با حمايت
از نوآوران و محققين دلسوز کشور و با روحيه اي جهادي زمينه تحقق اقتصادي مقاوم
ومبتني بر دانش را فراهم کند.تامین مالی

است و بنابر آمارهای رسمی نظام بانکی در تامین منابع مالی کشور به طور متوسط سهم
 83درصدی را در سالهای اخیر بر عهده داشته است .اما امیدواریم با توسعه و تقویت بازار
سرمایه تعادل نسبی در این بخش حاصل و بازار سرمایه با دستیابی به جایگاه واقعی خود
در کنار نظام بانکی بیش از پیش محرک توسعه نظام اقتصاد کشور باشد.
مدیر عامل بانک ملت با اش��اره به اینکه در روزهای پایانی بهمن ماه ش��اهد ابالغ
سیاستهای اقتصاد مقاومتی از س��وی مقام معظم رهبری بودیم که تاکیدات قبلی
معظمله در خصوص اقتصاد دانش بنیان را به یک سند راهبردی تبدیل کرد ،خاطرنشان
کرد :اقتصاد مقاومتی الگوی مکمل در کنار سیاس��تهای کالن اقتصادی به حساب
میآید که حرکت در مسیر آن اهداف اقتصادی سند چشمانداز  20ساله را
با سرعت بیشتری محقق خواهد کرد.
ساروخانی با اشاره به این که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در 24
بند توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده است خاطرنشان کرد :در بند نهم
این سیاستهای کالن اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور در جهت
تقویت بخش واقعی اقتصاد مد نظر قرار گرفته است .از این رو تامین مالی
جزء الینفک این سیاست کالن تلقی میشود که نظام بانکی نقشی بیبدیل
در تحقق آن خواهد داشت.
مدیر عامل بانک ملت در ادامه با بیان این که این بانک همچون گذشته درصدد است
با تطبیق فعالیتهای خود با نیازهای کشور در راستای تحقق منویات مقام
معظم رهبری گام بردارد ،اظهار کرد :آنچه در سیاست اقتصاد مقاومتی بسیار تاکید
شده بحث تقویت کارآفرینی و حمایت از محققان در راستای اقتصاد دانش بنیان است و
در این راستا بانک ملت با راهاندازی بانک ونچر کشور را در قالب گروه توسعه کارآفرینی
ملت در دستور کار قرار داده است .تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی

مدیر عامل بانک ملت از افزایش تعامل دو بازار پول و سرمایه برای تامین مالی بنگاه
ها و پروژه های مهم اقتصادی کشور خبر داد.
افزایش تعامل بازار پول و سرمایه برای تامین مالی
به گزارش افکارنیوز ،مدیر عامل بانک ملت از افزایش تعامل دو بازار پول و سرمایه
برای تامین مالی بنگاه ها و پروژه های مهم اقتصادی کشور خبر داد.
محمد رضا ساروخانی روز یکشنبه در مراسم افتتاح ششمین کنفرانس توسعه نظام
تامین مالی افزود :در شرایط کنونی دولت تدبیر و امید فرصت مناسبی را هم در بازار
سرمایه و هم در بازار پول ایجاد کرده تا برای پروژه ها و بنگاه های اقتصادی تامین مالی
صورت گیرد و در این زمینه بازار پول و سرمایه به تعامل و نقاط مشترک خوبی دست
پیدا کرده اند.
وی با بیان این نکته که ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی ضرورت تامین
مالی برای پروژه های بزرگ و حیاتی کش��ور را دوچندان کرده است،گفت:
توسعه نظام مالی کشور در کنار ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی تحقق هر چه
سریع تر برنامه ریزی های کالن اقتصادی را در پی دارد و در این بستر ایجاده
شده نباید فرصت به وجود آمده برای تامین مالی را از دست داد.
رییس کنفرانس توسعه نظام تامین مالی افزود :کنفرانس تامین مالی در
سال های اخیر تأثیر بسزایی در در تبادل اطالعات و هم اندیشی صاحبنظران
حوزه پول و سرمایه داشته است .یکی از ش��اخص های مورد استفاده در رتبه بندی
کشورها از لحاظ رقابت پذیری جهانی توسعه مالی یا Financial Development
است .طبق گزارشات اخیر ،ایران از لحاظ توسعه بازار مالی در میان  ۱۴۸کشور جهان
رتبه  ۱۳۰را داراست و بدون شک برگزاری چنین هم اندیشی هایی به شناخت وضع
موجود و ارائه راهکارهای الزم جهت ارتقای این رتبه کمک خواهد کرد.
ساروخانی با تاکید بر این نکته که استمرار برگزاری این کنفرانس ،زمینه مناسبی
جهت آشنایی فعاالن اقتصادی با نحوه تأمین مالی از طریق بازار پول و سرمایه کشور
فراهم کرده است ادامه داد :مطرح شدن ایده ها و روش های علمی جدید در حوزه تأمین
مالی به خصوص معرفی ابزارها مالی نوین جهت بحث و بررسی و عملیاتی شدن از برکات
برگزاری این گردهمایی در سال های اخیر بوده است که البته به طور قطع زمینه هم
گرایی و هم افزایی بیشتر بین بازار پول و سرمایه کشور را سرعت خواهد بخشید.
مدیرعامل بانک ملت افزود :توسعه نظام مالی کشور تحقق هر چه بهتر و سریع تر
برنامه های کالن کشور را در پی خواهد داشت .در این راستا ،براساس پیش بینی های
صورت گرفته  ۱۱۰۰میلیارد دالر منابع جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در
کشور مورد نیاز است .طبق آمارهای رسمی ،نظام بانکی در تامین منابع مالی کشور

به طور متوسط سهم  ۸۳درصدی را در س��ال های اخیر بر عهده داشته است و امید
است با توسعه و تقویت بازار سرمایه تعادل نسبی در این بخش حاصل و بازار سرمایه با
دستیابی به جایگاه واقعی خود در کنار نظام بانکی بیش از پیش محرک توسعه نظام
اقتصادی کشور باشد.
وی با بیان این نکته که بانک ملت نیز به عنوان یکی از فعاالن اثرگذار نظام بانکی
شاهد پیشرفت های چشمگیری در عرصه جهاد و حماسه اقتصادی بوده است ،گفت:
بانک ملت در سال  ۱۳۹۲به عنوان پنجمین شرکت برتر ایران از سوی سازمان مدیریت
صنعتی معرفی شد و با ارزش بازاری بالغ بر  ۸۴هزار میلیارد ریال در بورس ،هم اکنون
یکی از شرکت های اثرگذار در بازار سرمایه است .بانک ملت در راستای حرکت هرچه
قوی تر به سمت بانکداری جامع و در راستای تحقق اهداف تامین مالی حوزه انرژی
جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه ،با توجه به تجربیات حوزه بانکداری خود اقدام
به راه اندازی صندوق های ارزی انرژی کرده است .عالوه بر این بانک ملت،
سرمایه گذاری در مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی های ارزی ،توسعه
بانکداری الکترونیک و سرمایه گذاری خطرپذیر را در راس برنامه های
میان مدت خود قرارداده است.
وی خاطر نشان کرد :در روزهای پایانی بهمن ماه سال جاری نیز شاهد
ابالغ سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری
بودیم که تاکیدات قبلی معظم له در خصوص اقتصاد دانش بنیان را به
یک سند راهبردی مبدل کرد .اقتصاد مقاومتی الگویی مکمل در کنار سیاست های
کالن اقتصادی محسوب می شود که حرکت در مسیر آن اهداف اقتصادی سند چشم
انداز بیست ساله را با سرعت بیشتری محقق خواهد نمود.
مدیر عامل بانک ملت با اشاره به ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بیست
و چهار بند توسط مقام معظم رهبری گفت ،در بند نهم این سیاست های کالن ،اصالح
و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور در جهت تقویت بخش واقعی اقتصاد مد نظر قرار
گرفته است ،از این رو تأمین مالی جزء الینفک این سیاست کالن تلقی می شود که نظام
بانکی نقشی بی بدیل در تحقق آن خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد :بانک ملت نیز به یاری خداوند همچون گذشته در صدد است با
تطبیق فعالیت های خود با نیازهای کشور در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری
گام بردارد .آن چه که در سیاست اقتصاد مقاومتی بسیار تأکید شده ،بحث تقویت کار
آفرینی و حمایت از محققین در راستای اقتصاد دانش بنیان است .بانک ملت هم در
اولین اقدام خود در راستای اجرای فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری تأسیس و راه
اندازی اولین بانک ونچر کشور را در قالب گروه توسعه کارافرینی ملت در دستور کار
قرار داده است که امید است با حمایت از نوآوران و محققین دلسوز کشور و با روحیه ای
جهادی زمینه تحقق اقتصادی مقاوم ومبتنی بر دانش را فراهم کند.تامین مالی
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مدیر عامل بانک ملت خبر داد:

افزایش تعامل بازار پول و سرمایه برای تامین مالی
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ششمین کنفرانس تامین مالی
صالح آبادی :سال طالیی «بازار سرمایه»
رییس س��ازمان بورس از افزایش ارزش معامالت بازار س��رمایه به رقم  172هزار
میلیارد تومان ،راه اندازی بازار دارایی های فک��ری و صندوق های  VCدر فرابورس،
اتمام طراحی صندوق های پروژه و انتشار اوراق خزانه اسالمی خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ،رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
روز یکشنبه در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی با بیان مطلب فوق گفت:
هم اکنون  4بورس ،اوراق بهادار ،فرابورس ،بورس کاال و بورس انرژی در بازار سرمایه
فعال هستند .
علی صالح آبادی با اش��اره به اینکه ظرفیت های بازار سرمایه افزایش یافته است،
تصریح کرد:امسال ،سالی استثنایی از نظر شاخص های عملکردی برای بازار سرمایه
بود به طوریکه ارزش معامالت بورس اوراق بهادار از ابتدای س��ال به بیش از  90هزار
میلیارد تومان رسیده است .همچنین ارزش معامالت فرابورس از ابتدای سال  26هزار
میلیارد تومان ،بورس کاال  56هزار میلیارد تومان و بورس انرژی  400میلیارد تومان
بوده است.
وی خاطر نشان کرد :بنابراین از ابتدای سال تاکنون ،ارزش معامالت بورس های
کشور به  172هزار میلیارد تومان رسیده است.
صالح آبادی با اشاره به اینکه با توسعه بازار سرمایه ،تأمین مالی راحت تر
انجام می شود ،گفت :امسال در بازار اولیه  20هزار میلیارد تومان و در بازار
ثانویه  38هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام شده است .در حالی که سال
گذشته این رقم  40هزار میلیارد تومان بود که این ارقام حاکی از رشد تأمین
مالی در بازار سرمایه است.
رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد :بر اساس سیاست های
ابالغی اقتصاد مقاومتی باید به ظرفیت های بومی اقتصاد ملی بیشتر توجه
کرده و از ظرفیت های خالی بهره برداری کنیم.
***توسعه بازار سرمایه با توجه به اقتصاد دانش بنیان
سخنگوی سازمان بورس با اشاره به موضوع اقتصاد دانش بنیان گفت :درسیاست
های اقتصاد مقاومتی توجه به اقتصاد دانش بنیان مورد تأکید قرار گرفته که بانک ملت
و تأمین سرمایه بانک ملت در این زمینه پیش گام هستند.
صالح آبادی با اشاره به ارتباط دانشگاه با صنعت و سازو کار عملی شدن آن اظهار
داشت :یکی از اقدامات در بازار سرمایه ،راه اندازی بازار دارایی های فکری است که به
زودی این بازار در فرابورس فعالیت خود را آغاز می کند.
وی توضیح داد :بس��یاری از مخترعان به ویژه در دانشکده های فنی ،اختراعات و
نوآوری های جدیدی دارند اما برای تجاری س��ازی آن نیازمند تأمین مالی هستند و
اقتصاد دانش بنیان به این موضوع کمک می کند.
بازار سرمایه جایی است که عرضه و تقاضا وجود دارد و با درنظر گرفتن مفهوم بازار
عرضه کننده ،ایده و متقاضیان آن می توانند به فعالیت در بورس ایده بپردازند.
صالح آبادی در خصوص سازو کار این بورس گفت :برای اجرایی شدن این بازار تجربه
سایر کشورها بررسی شد و صاحبان ایده ،ایده های خود را در فرابورس عرضه می کنند یا
به صاحب بنگاه می فروشند یا با وی مشارکت می کنند که این امر به نوآوری های جدید
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کمک می کند و راه را برای جذب نخبگان ،اختراعات و اکتشافات جدید باز می کند.
رییس سازمان بورس و اوارق بهادار صندوق های  VCبرای تامین مالی پروژه های
مخاطره آمیز را یکی از برنامه های آینده فرابورس عنوان کرد و گفت :بازار سرمایه در این
زمینه به تأمین مالی اقتصاد دانش بنیان کمک می کند.
وی به ایجاد امکان معامالت برند در فرابورس اش��اره کرد و یادآور شد :در بسیاری
از بورس های جهان این مقوله مورد توجه قرار گرفته اما در اقتصاد ایران کمتر به این
موضوع پرداخته شده است ،برای مثال بسیاری از فست فودها ،هتل های بین المللی یا
شرکت های آی تی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان هستند در حالیکه در بورس ایران فقط
در حوزه خدمات ،بانک ها ،بیمه ها ،همراه اول و مخابرات فعال هستند و مابقی شرکت
ها تولیدی بوده و لزوماً دانش بنیان نیستند.
سخنگوی سازمان بورس خاطرنشان کرد :سرمایه گذاری در حوزه هایی که دانش
فنی باالیی می خواهد ،مبتنی بر یک دارایی فکری است و باید در بازار سرمایه بیشتر به
این موضوع توجه شود .چنانچه بخواهیم بازار سرمایه در سالهای آتی مبتنی بر اقتصاد
دانش بنیان شود باید به این موارد توجه شود برای این منظور هم باید به بازار اولیه و
ثانویه که مکمل هم هستند همزمان توجه کرد و برای این منظور سیاست سازمان بورس
توسعه متوازن هر دو بازار است  .در این راستا چهار مقوله تأمین مالی ،پوشش ریسک،
شفافیت و نقدشوندگی در کنار هم مورد توجه قرار داده شده است.
***ورود شرکت های کوچک به بازار سرمایه
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه شرکت های کوچک
هم می توانند وارد بازار فرابورس ش��وند ،تأکید کرد :این بازار بسیار متنوع
و منعطف است و می توان بازارهای جدید را در آن ایجاد کرد درعین حال
بازار دوم فرابورس امکان جذب شرکتهای کوچک را دارد و تقاضا به حدی
باالس��ت که کمیته های فرعی برای بررسی ش��رایط و تسریع در پذیرش
شرکت ها ایجاد شده است.
صالح آبادی به طراحی ابزارهای متنوع دیگر در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود :اوراق
مشارکت قابل تبدیل به سهام هم اکنون طراحی شده و امیدواریم از آن استقبال شود
همچنین طراحی صندوق های پروژه به اتمام رسیده و سال آینده وارد بازار می شوند.
وی با اشاره به طراحی انواع صکوک ،گفت :اسناد خزانه اسالمی در بودجه  92پیش
بینی شده و زیرساختهای آن در بازار س��رمایه فراهم است به طوریکه سازمان بورس
آمادگی دارد تا پیش از سال جدید این اوراق را منتشر کند البته انتشار  3هزار میلیارد
تومان انتشار اوراق اسناد خزانه اسالمی در بودجه سال  93پیش بینی شده و امید می
رود که در سال آینده منتشر شود .رییس سازمان بورس توضیح داد :این اوراق نرخ سود
مشخص ندارد و صرفاً قیمت سررسید قابل پرداخت است.
***استقبال از سرمایه گذاری خارجی
وی با اشاره به شرایط مناسب کشور تصریح کرد :سرمایه گذاران خارجی هم اکنون
مترصد ورود به کشور بوده و این هم ظرفیت جدیدی است که شرکت های خصوصی
باید از آن استفاده کنند .سازمان بورس نیز تسهیل کننده این فرآیند است به عالوه باید
در این مسیر از تکنولوژی شرکت های خارجی نیز استفاده شود.تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی
صالحآبادی :ظرفیت خوب بورس برای اقتصاد مقاومتی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد :در
سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید شده است باید از
ظرفیت های بورس بیشتر استفاده کنیم.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ،علی صالح
آبادی در شش��مین همایش توسعه نظام تامین مالی
در ایران گفت  :توس��عه اقتصاد دانش بنی��ان هم در
فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست های کلی نظام
تاکید شده است و ما خیلی اوقات از ارتباط دانشگاه و صنعت صحبت می کنیم که
یکی از کارهایی که در بازار سرمایه انجام گرفته  ،ایجاد بورس ایده و بازار دارایی های
فکری است که بزودی راه اندازی می شود.
صالح آبادی اظهار داشت  :بازار دارایی های فکری برای حمایت از نوآوریهای تولید
شده در دانشگاه است که برای توسعه آن پول ندارند و نیازمند تامین مالی برای تجاری
سازی آن هستند و از طرف دیگر صاحبان تولید هم حاضرند حمایت مالی کنند  ،بنابر
این صاحبان ایده می توانند با ایده فرد را بفروشند یا مشارکت کنند.
رئیس سازمان بورس گفت  :اول باید این ایده ها ثبت شود و با راه اندازی این بازار
در بلندمدت صاحبان ایده می دانند جایی هست که ایده آنها را بخرد یا حمایت مالی
کند و این تالش ها موجب شکوفایی می شود.
وی افزود :اگر اعتقاد داریم که بهترین دارایی ها  ،دارایی فکری است  ،این روش ها
می تواند به تقویت و باروری اقتصاد دانش بنیان کمک کند.
صالح آبادی گفت  :امکان معامالت برند را در فرابورس فراهم می کنیم که کمک
می کند به برند بیشتر توجه شود و اگر به
بورس های جهان نگاه کنیم بخش مهمی به این مقوله توجه می کند و ما کمتر
توجه داریم مثال یک فست فود مثل مک دونالد در اکثر کشورها وجود دارد و وقتی
وارد بورس می شود چند میلیارد دالر قیمت می خورد.
وی گفت  :در حوزه خدمات ،صرفا بانکها  ،بیمه و مخابرات را داریم و بقیه شرکت
ها تولیدی هستند و دانش بنیان نیستند.
سخنگوی سازمان بورس تاکید کرد  :ظرفیتی که برای سالهای بعد بازار سرمایه
بخواهیم تصویر کنیم سرمایه گذاری اول در حوزه های دانش فنی باال می خواهد که
در حال حاضر کمتر به آن توجه شده است.
وی افزود :در بازار سرمایه هم به بازار اولیه توجه می کنیم و بازار ثانویه نیز هر دو
مکمل یکدیگر است.
صالح آبادی اظهار داشت  :برای داشتن بازار اولیه باید بازار ثانویه خوب و قدرتمند
داشته باشد و این دو بازار الزم و ملزوم یکدیگرند.
وی گفت  :سیاست ما در بازار سرمایه توسعه متوازن دو بازار اولیه و ثانویه است و
در فرابورس امکان تشکیل انواع بازارها را داریم .
صالح آبادی گفت  :در حال حاضر تعداد زیادی شرکت در صف ورود به فرابورس
است که کار تصویب و ورود آنها تسریع می شود.
رئیس سازمان بورس گفت  :ابزارهای جدید شامل اوراق مشارکت قابل تبدیل به
سهام است و صندوق های پروژه از ابتدای سال آینده فعال می شود و انواع صکوک و
اسناد خزانه اسالمی هم امیدواریم تا پایان سال منتشر شود.
رئیس سازمان بورس در باره س��رمایه های خارجی هم گفت :سرمایه گذاران
خارجی وارد کشور می شوند و ظرفیت ها را بررسی می کنند و از این ظرفیت جدید
هم باید استفاده کنیم.
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چراغ سبز نعمت زاده برای بانکهای خارجی:

آماده پذیرایی در ایران هستیم

وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت به افزایش س��رمایه
بانکهای خصوصی و دولتی تاکید ک��رد وگفت :باید
اقداماتی صورت گیرد تا بانکهای خارجی در کش��ور
مستقر شوند.
محمدرضا نعمت زاده در ششمین کنفرانس توسعه
نظام تامین مالی گفت :اقتصاد کشور جدا از بخش دولتی
و بودجههای عمومی بر مبنای بانک ها بوده و توسعه
اقتصاد کش��ور بانک محور بوده که قطعا این موضوع کافی نبوده و باید روشهای
دیگری ارائه شود .با توجه به این که توسعه اقتصاد کشور بانک محور است باید توجه
بیشتری به رفع موانع و اشکاالت بانکها کنیم و این که به دنبال بازار سرمایه برویم
وبحث بانکها را فراموش کنیم نوعی فرار از مسوولیت است.
مهمترین بخش سخنان نعمت زاده:
در حال حاضر با تورم 40درصدی در سالهای گذشته و حال حاظر و نیز افزایشسه برابری نرخ ارز ،خبری از افزایش سرمایه بانکها نیست و متاسفانه در چند سال
گذشته علیرغم داشتن منابع کافی ارزی این مساله مورد غفلت قرار گرفته و زمانی که
دولت جدید آغاز به کار کرد این موضوع در ارقام بودجه پیشبینی شد.
کماکان در کمیسیون اقصادی و هیات دولت این موضوع را با بانک مرکزی ووزارت اقتصاد پیگیری می کنیم .بنابراین اولین قدم این است که سرمایه بانکهای
دولتی ،خصوصی و نیمه خصوصی افزایش یابد که قطعا راه حلهیای برای آن وجود
دارد.
تحریم مشکالت خاصی را برای بانکها ایجاد کرده است که امیدواریم تحریم هابه زودی برطرف شده و این مشکالت کاهش یابد.
باید اجازه دهیم بانک های خارجی در کشور مستقر شوند زیرا حضور بانکهایخارجی یعنی توسعه و رونق اقتصادی و امروزه این نگاه غلطی است که اجازه ندهیم
بانکهای خارجی در کشور فعال شوند و مشارکت کنند- .چرا بانکهای خصوصی
با بانکهای خارجی شریک نمیشوند ؟ در گذشته بانکهای تخصصی از بانکهای
خارجی اعتبار دریافت می کردند و آن ها به صنعت ،معدن ،کش��اورزی و مسکن
تسهیالت میدادند لذا اگرچه ممکن است امروز به خاطر تحریم مشکالتی وجود
داشته باشد ولی بانکهای تخصصی باید از بانکهای خارجی خط اعتباری بگیرند.
این راهکار دیگری است که باید بسیار جدی گرفته شده و همه بانکها بهویژهبانکهای تخصصی از بانکهای خارجی خط اعتباری دریافت کنند.
کارمند بانک مرکزی نمی تواند خود را به یک بانک بزرگ تحمیل کند ،باید بهموضوع تقویت بانکهای خرد بسیار اهمیت دهیم .در این زمینه باید برنامه ریزی الزم
را انجام دهیم زیرا این یکی از نکات کلیدی است که باید مدنظر قرار گیرد.
بانکهای داخلی و خارجی باید با یکدیگر فعالیت کنند .دشمن راه را بسته و ماباید این راه را باز کنیم و باید بانکهای داخلی با طرفهای خارجی خود مذاکره کرده
و بگذارند این مسیر باز شود.تامین مالی

1

سال  ،۹۲سال استثنایی بورس
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از گسترش ظرفیت های بازار سرمایه
خبر داد و گفت ، ۱۳۹۲ :سال استثنایی بازار سرمایه محسوب می شود.
علی صالح آبادی در ششمین همایش توس��عه نظام تامین مالی در ایران گفت
 :ارزش معامالت بورس س��هام امس��ال  90هزار میلیاردتومان  ،فرابورس  26هزار
میلیاردتومان  ،بورس کاال  56هزار میلیارد تومان و بورس انرژی هم  400میلیارد
تومان است که در مجموع به بیش از  172هزار میلیارد تومان می رسد.
وی ارزش بازار سرمایه را  500هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت  :امسال در
بازار اولیه 20هزار میلیارد تومان و دربازار ثانویه  38هزار و 300میلیارد تومان تامین
مالی شده است در حالی که پارسال  40هزار میلیارد تومان بود.تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی
وزير راه و شهرسازي خبر داد :

اسفند 1392
وزیر صنعت ،معدن و تجارت :

 35درصد خانوادهها زير خط فقر

زمینه حضور بانکهای خارجی در ایران فراهم شود

وزير راه و شهرس��ازي از كاهش تع��داد خانوادههاي
داراي مسكن ملكي از  63به  58درصد طي هشت سال
اخير خبر داد و گفت :در ش��هرها  860هزار خانوار داريم
كه فقط در يك اتاق زندگي ميكنند .عباس آخوندي در
ششمين كنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران با بيان
اينكه در وضعيت آشوب و آشفتگي در اقتصاد كالن به سر
ميبريم و اين دولت پس از يك دوره آشفتگي امور را به دست گرفته است ،اظهار كرد:
با گذشت  100سال از مشروطه همچنان گرفتار مفاهيم اوليه هستيم و با موضوع
ماليات ،باز توزيع ثروت و اينكه كاركرد ماليات در نظام اقتصادي چيس��ت مشكل
داريم .در سال گذشته يك خانواده براي خانهدار شدن به  12سال درآمد نياز داشت
اين درحالي است كه اين شاخص در سال  ، 84هشت سال بود .نميدانم با مفهوم
عدالت ،همبستگي اجتماعي ،فقر و پديده فقر شهري چه برخوردي خواهيم داشت؟
وي افزود :نداشتن تعريف مشخص براي اين مفاهيم بر عملكرد همه حوزههاي اقتصاد
كشور سايه مياندازد و اين در حالي است كه بايد براي سنجش عملكرد دولت در
پايان كار آن تعاريف مشخصي داشته باشيم و آنچه ميتواند ماليات را توجيه كند
مساله بازتوزيع ثروت است .آخوندي خاطرنشان كرد :مشكلي كه داريم اين است كه
در كشور ما دريافت ماليات نه تنها با رويكرد بازتوزيع ثروت صورت نميگيرد بلكه
درآمدهاي مالياتي امكان پوشش هزينههاي مالي دولت را ندارد .از ابتداي اجراي
اين قانون هدف رفع فقر نبود و مناسبات اجتماعي و ارتباط دولت و جامعه مخدوش
شد اين درحالي است كه اين قانون ميتوانست در قالب ديگري اجرا شود و ما را به
اهداف مورد نظر در زمينه تحقق عدالت ،رفع فقر و افزايش رفاه شهروندان برساند.
در واقع كساني كه زير خط فقر هس��تند نبايد ماليات پرداخت كنند و اگر اجراي
ي يارانهها را در چارچوب ماليات تعريف ميكرديم اين داستان كه
قانون هدفمند 
چه كسي بايد يارانه دريافت كند منتفي ميشد .به جاي پرداخت  45هزار تومان
يارانه ميتوانستيم از ماليات منفي استفاده كنيم .با پرداخت نقدي مخالف نيستم و
معتقدم به آن نياز داريم اما براي پرداخت نقدي بايد عنوان در نظر گرفته و مشخص
شود يارانه ماليات منفي و كمك به نيازمندان است؟افزايش رفاه شهروندان از طريق
ماليات ،توسعه زيربناها و توسعه رقابت در جامعه محقق ميشود و اگر دولت موفق
به كاهش هزينههاي مبادله در جامعه نشود در پايان كار قيمت تمام شده محصول يا
خدمت در جامعه افزايش مييابد .نياز داريم در ايران پديده فقر شهري را به رسميت
بشناسيم و برنامه جامع براي مبارزه و حل آن داشته باشيم .آخوندي خبرداد :از سال
 84تا  91جمعيت زير خط فقر از  16درصد به  35درصد افزايش يافته است .وزير راه
و شهرسازي با اشاره به اينكه در شهرها  860هزار خانوار داريم كه فقط در يك اتاق
زندگي ميكنند ،گفت :در شهرها حدود  2/7ميليون واحد مسكوني به نوسازي نياز
دارند .وزير راه و شهرسازي با اشاره به نرخ تحوالت مالكيت در كشور گفت :در سال
 84تعداد خانوادههاي داراي مسكن ملكي  63درصد بود كه اين شاخص در سال 91
كاهش يافت و به  58درصد رسيد.تامین مالی

باید زمینه ها فراهم شود تا بانکهای خارجی در کشور
ما مستقر شده و شعب خود را دائر کنند.
آمدن بانکهای خارجی یعنی توسعه اقتصاد چرا که
اگر بخواهیم اقتصاد رونق و رکود را کاهش دهیم باید این
موضوع را دستور کار خود قرار بدهیم
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :با افزایش نرخ ارز
و تورم سه برابری که طی سالهای اخیر با آن مواجه بوده
ایم به این میزان افزایش سرمایه برای بانکها در نظر گرفته نشده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از ش��اتا ،محمدرضا نعمت زاده در
ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران با اشاره به اینکه در سالهای اخیر
علی رغم داشتن منابع خوب ارزی نسبت به افزایش سرمایه بانکها اقدامی صورت
نگرفته و این مسئله مورد غفلت واقع شده است تصریح کرد  :از ابتدای دولت جدید
قدمهای اولیه ای در قالب بودجه سال  93برداشته شده که امیدواریم که با برنامه
ریزیهای مناسب شاهد تغییر در این بخش باشیم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد :سرمایه بانکها چه دولتی ،نیمه دولتی و
خصوصی باید افزایش پیدا کنند که در این راستا راهکارهای درست وجود دارد.
وی در ادامه با اش��اره به اعمال تحریم های خارجی که مش��کالت خاصی را در
سالهای اخیر برای بانکها موجب شد خاطرنشان کرد  :باید زمینه ها فراهم شود تا
بانکهای خارجی در کشور ما مستقر شده و شعب خود را دائر کنند.
به گفته نعمت زاده؛ آم��دن بانکهای خارجی یعنی توس��عه اقتصاد چرا که اگر
بخواهیم اقتصاد رونق و رکود را کاهش دهیم باید این موضوع را دس��تور کار خود
قرار بدهیم .
وی با اشاره به اینکه در این راستا ممنوعیتی در قانون اساسی وجود ندارد اظهار
کرد  :این ممنوعیتها در تفکر ذهنی ماست از این رو امروز باید بانکهای خارجی برای
فعالیت و مشارکت به ایران وارد شوند.
مهندس نعمت زاده با اشاره به اینکه اقتصاد کش��ور ما جدای از بخش دولتی و
بودجه های عمومی بر مبنای بانکها متکی است تصریح کرد  :درواقع توسعه اقتصادی
کشور ما بانک محور است و با نگاهی به شرایط موجود متوجه میشویم که در این راستا
در جایگاه درست قرار نداریم.
به گفته وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،توجه بیشتر به رفع موانع و مشکالت بانکها
از موضوعاتی است که مسئوالن باید با جدیت دنبال کنند.
وی در ادامه یادآور شد  :در گذشته بانکهای تخصصی برای گرفتن اعتبار به سراغ
بانکهای تخصصی خارجی می رفتند  .امروز باید یکی از اهداف مهم ما مشارکت با
بانکهای خارجی باشد چراکه به توسعه و عمران کشور کمک می کند.
مهندس نعمت زاده برنامه ریزی برای تقویت بانکهای داخلی را از نکات کلیدی
ذکر کرد که مکانیزم های خاص خود را با استفاده از روشهای مختلف می طلبد.
وی به موضوع گرفتن فاینانس از بانکهای خارجی به عنوان ضرورت دیگری از
رونق اقتصادی یاد کرد و گفت  :مشارکت در این زمینه عالوه بر انتقال دانش و تجربه
موجب رونق اقتصادی می شود.
وزیر صنعت ،معدن و تج��ارت در ادامه ضمن ابراز خرس��ندی از برگزاری این
همایش نزدیکی صنعت و دانشگاه را از موضوعاتی دانست که باید مورد توجه قرار
گیرد.تامین مالی
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وزير صنعت ،معدن و تجارت خواستار شد:

وزیر صنعت ،معدن وتجارت خواستار شد:

خبرگزاري آريا-وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت:
با افزايش نرخ ارز و تورم سه برابري که طي سالهاي اخير
با آن مواجه بوده ايم به اين ميزان افزايش سرمايه براي
بانکها در نظر گرفته نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي آريا ،محمدرضا نعمت
زاده وزير صنعت ،معدن و تجارت در ششمين کنفرانس
توس��عه نظام تامين مالي در ايران با اشاره به اينکه در
سالهاي اخير علي رغم داش��تن منابع خوب ارزي نسبت به افزايش سرمايه بانکها
اقدامي صورت نگرفته و اين مسئله مورد غفلت واقع شده است تصريح کرد  :از ابتداي
دولت جديد قدمهاي اوليه اي در قالب بودجه سال  93برداشته شده که اميدواريم
که با برنامه ريزيهاي مناسب شاهد تغيير در اين بخش باشيم.
وزير صنعت ،معدن و تجارت تاکيد کرد :سرمايه بانکها چه دولتي ،نيمه دولتي و
خصوصي بايد افزايش پيدا کنند که در اين راستا راهکارهاي درست وجود دارد.
وي در ادامه با اش��اره به اعمال تحريم هاي خارجي که مش��کالت خاصي را در
سالهاي اخير براي بانکها موجب شد خاطرنشان کرد  :بايد زمينه ها فراهم شود تا
بانکهاي خارجي در کشور ما مستقر شده و شعب خود را دائر کنند.
به گفته نعمت زاده؛ آم��دن بانکهاي خارجي يعني توس��عه اقتصاد چرا که اگر
بخواهيم اقتصاد رونق و رکود را کاهش دهيم بايد اين موضوع را دس��تور کار خود
قرار بدهيم .
وي با اشاره به اينکه در اين راستا ممنوعيتي در قانون اساسي وجود ندارد اظهار
کرد  :اين ممنوعيتها در تفکر ذهني ماست از اين رو امروز بايد بانکهاي خارجي براي
فعاليت و مشارکت به ايران وارد شوند.
نعمت زاده با اشاره به اينکه اقتصاد کشور ما جداي از بخش دولتي و بودجه هاي
عمومي بر مبناي بانکها متکي است تصريح کرد  :درواقع توسعه اقتصادي کشور ما
بانک محور است و با نگاهي به ش��رايط موجود متوجه ميشويم که در اين راستا در
جايگاه درست قرار نداريم.
به گفته وزير صنعت ،معدن و تجارت ،توجه بيشتر به رفع موانع و مشکالت بانکها
از موضوعاتي است که مسئوالن بايد با جديت دنبال کنند.
وي در ادامه يادآور شد  :در گذشته بانکهاي تخصصي براي گرفتن اعتبار به سراغ
بانکهاي تخصصي خارجي مي رفتند  .امروز بايد يکي از اهداف مهم ما مشارکت با
بانکهاي خارجي باشد چراکه به توسعه و عمران کشور کمک مي کند.
نعمت زاده برنامه ريزي براي تقويت بانکهاي داخلي را از نکات کليدي ذکر کرد که
مکانيزم هاي خاص خود را با استفاده از روشهاي مختلف مي طلبد.
وي به موضوع گرفتن فاينانس از بانکهاي خارجي به عنوان ضرورت ديگري از
رونق اقتصادي ياد کرد و گفت  :مشارکت در اين زمينه عالوه بر انتقال دانش و تجربه
موجب رونق اقتصادي مي شود.
وزير صنعت ،معدن و تج��ارت در ادامه ضمن ابراز خرس��ندي از برگزاري اين
همايش نزديکي صنعت و دانشگاه را از موضوعاتي دانست که بايد مورد توجه قرار
گيرد.تامین مالی

بانکداری نیوز  -وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تاکید
بر اینکه باید زمینه حضور بانکه��ای خارجی در ایران
فراهم شود  ،گفت :به میزان افزایش نرخ ارز و تورم که
سال های اخیر با آن مواجه بوده ایم به افزایش سرمایه
برای بانکها در نظر گرفته نشده است.
به گزارش بانکداری نیوز به نقل از واحد مرکزی خبر
 ،محمدرضا نعمت زاده در شش��مین همایش توسعه
نظام تامین مالی در ایران با اشاره به اینکه در سالهای اخیر برغم داشتن منابع خوب
ارزی برای افزایش سرمایه بانکها اقدامی نشده است  ،تصریح کرد  :از ابتدای دولت
جدید قدم های اولیه ای در قالب بودجه سال  93برداشته شده است که امیدواریم با
برنامه ریزی های مناسب شاهد تغییر در این بخش باشیم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد :سرمایه بانکهای دولتی ،نیمه دولتی و
خصوصی باید افزایش پیدا کند که راهکارهای درست برای ان وجود دارد.
وی در ادامه با اش��اره به اعمال تحریم های خارجی که مش��کالت خاصی را در
سالهای اخیر برای بانکها موجب شد  ،خاطرنشان کرد  :باید زمینه ها فراهم شود تا
بانکهای خارجی در کشور ماشعب بزنند.
نعمت زاده گفت  :آمدن بانکهای خارجی به معنی توس��عه اقتصاد اس��ت و اگر
بخواهیم اقتصاد رونق یابد و رکود را کاهش دهیم باید این موضوع را دس��تور کار
خود قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه در این باره ممنوعیتی در قانون اساسی وجود ندارد  ،اظهار
داشت  :باید بانکهای خارجی برای فعالیت و مشارکت به ایران وارد شوند.
نعمت زاده با اشاره به اینکه اقتصاد کشور ما جدای از بخش دولتی و بودجه های
عمومی بر منابع بانکها متکی اس��ت ،تصریح کرد  :توسعه اقتصادی کشور ما بانک
محور است و با نگاهی به شرایط موجود متوجه می شویم که در جایگاه درست قرار
نداریم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت  :توجه بیشتر به رفع موانع و مشکالت بانکها از
موضوع هایی است که مسئوالن باید با جدیت دنبال کنند.
وی در ادامه یادآور شد  :در گذشته بانک های تخصصی برای گرفتن اعتبار به سراغ
بانک های تخصصی خارجی می رفتند و امروز باید یکی از اهداف مهم ما مشارکت با
بانکهای خارجی باشد چرا که به توسعه و عمران کشور کمک می کند.
نعمت زاده  ،برنامه ریزی برای تقویت بانکهای داخلی را از نکات کلیدی ذکر کرد
که مکانیزم های خاص خود را با استفاده از روشهای مختلف می طلبد.
وی به موضوع گرفتن فاینانس از بانکهای خارجی به عنوان ضرورت دیگری از
رونق اقتصادی یاد کرد و گفت  :مشارکت در این زمینه عالوه بر انتقال دانش و تجربه
موجب رونق اقتصادی می شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این همایش
نزدیکی صنعت و دانشگاه را از موضوع هایی دانست که باید مورد توجه قرار گیرد.
تامین مالی
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لزوم افزايش سرمايه بانكها

زمینه حضور بانکهای خارجی در ایران فراهم شود

ششمین کنفرانس تامین مالی
در  10ماهه اول امسال؛ تسهیالت پرداختی بانکها به 193
هزار و  400میلیارد تومان رسید
معاون اقتص��ادی بانک مرکزی با بی��ان اینکه هیچ
کشوری با چاپ پول اقتصاد خود را نساخته است ،گفت:
کل تسهیالت پرداختی بانکها در ده ماهه ابتدای امسال
به  193هزار و  400میلیارد تومان رسید ،این در حالی
است که تسهیالت پرداختی بانکها در سال گذشته 199
هزار و  500میلیارد تومان بوده است.
به گزارش خبرنگار مه��ر ،پیمان قربان��ی امروز در
ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران ،گفت :رشد اقتصادی و توسعه
نظام مالی باید در سیر همگرا و با همراهی یکدیگر صورت گیرد .کشور ما از لحاظ
رشد اقتصادی ظرفیت باالیی دارد و ما نگرانی از بابت اینکه توسعه مالی محدودیت
داشته باشد ،نداریم و به لحاظ شرایط اقتصادی فضا برای توسعه و معرفی محصوالت
نظام مالی مهیاست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه ثبات مالی طی سالهای اخیر اهمیت
زیادی پیدا کرده و حتی از اهداف قانونی برخی بانک های مرکزی در دنیا شده است،
افزود :اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد کشور را در مقابل شوک های بیرونی مقاوم می کند
در عین حال باید در جهت افزایش ثبات مالی اقدام کنیم.
وی با اش��اره به اینکه طی س��الهای اخیر همزمان با افزایش ت��ورم پروژه های
بلندپروازانه بسیاری در کشور تعریف شده و تامین مالی آنها به نظام بانکی کشور
فشار آورده است ،گفت :بر این اساس ،اضافه برداشت ها طی سالهای اخیر از بانک
مرکزی زیاد شده است ،در عین حال نسبت تسهیالت به سپرده های بانکی در پایان
سال گذشته به  99.8درصد رسیده است.
قربانی با انتقاد از اینکه حجم عظیمی از پروژه مالی مس��کن مهر از منابع بانک
مرکزی فاینانس شده است ،اظهارداشت :همین امر باعث افزایش فشارهای تورمی،
افزایش نقدینگی و تورم و فشار نرخ ارز شده ،این در حالی است که سیاستگذاران
پولی در تالش برای کاهش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز هستند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت :اگر بخشهایی از اقتصاد کشور احساس می
کنند که نظام بانکی نتوانسته نیازهای آنها را تامین کنند باید به این موضوع توجه
داشته باشند که بانک ها در شرایط پرفشاری قرار دارند.
وی ،سالم سازی ترکیب نقدینگی ،کنترل نقدینگی و ایجاد زمینه برای هدایت
آنها را از اقدامات بانک مرکزی ذکر کرد و گفت :تورم در حال نزول اس��ت ولی باید
از این روند دفاع کرد.قربانی ،بحث حاکمیت ش��رکتی و جلوگیری از فساد اداری و
بحران های مالی را مهم ارزیابی کرد و گفت :نظارت بر نظام بانکی تقویت شده است.
حرکت های بانک مرکزی طی چند سال اخیر در راستای ساماندهی بازار پول باید
ادامه یابد و باید از آن دفاع کرد.به گفته وی ،بانک مرکزی به عنوان سکاندار نظام پولی
کشور باید نظارت کاملی روی شبکه بانکی داشته باشد.قربانی گفت :وزیر اقتصاد بر
تامین سرمایه اولیه در بورس تاکید دارد و باید از این ظرفیت استفاده شود ،این در
حالی است که انتظارات از نظام بانکی باید در حد مقدورات باشد.معاون اقتصادی
بانک مرکزی گفت :شاخص عمق مالی در کشور  68.2درصد است که در جایگاه بین
المللی قابل مقایسه است و با احتساب سهم موسسات زیر چتر بانک مرکزی این رقم
بیش از رقم مذکور خواهد بود.قربانی ،یکی از مشکالت را باال بودن نسبت پایه پولی
به  GDPدانست و افزود :در سالهای اخیر شیوه تامین مالی از ترازنامه بانک مرکزی
خارج شده است و این نشان می دهد بخش اعظمی از تامین مالی از راههای دیگری
غیر از راههای قانونی بوده است.وی ،رشد نقدینگی در پایان دی ماه سال  92نسبت
به اسفندماه سال  91را  21.7درصد اعالم کرد و با بیان اینکه این رقم در سال گذشته
 23.7درصد بوده است که بخشی از آن ناشی از ورود داده های بانک ها و موسسات
جدید است ،افزود :در  10ماهه امسال پایه پولی  2.1درصد رشد داشته که این رقم
در سال گذشته  15.8درصد بوده است .قربانی ،رقم تسهیالت اعطایی نظام بانکی
در سال گذش��ته را  199هزار و  500میلیارد تومان و در  10ماهه امسال هم 193
هزار و  400میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :از کل تسهیالت اعطایی  52.3درصد به
بخش کشاورزی ،صنعت ،معدن و مسکن اختصاص یافته است که سهم این رقم در
 GDPبه  31.7درصد می رسد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت :بانکها در هدایت مالی دریغ نکردند؛ لذا شبکه
بانکی سعی کرده که منابع را به سمت بخش های مولد در حد توان هدایت کند و به
منابع بانک مرکزی متوسل نشود در عین حال هیچ کشوری با چاپ پول اقتصاد خود
را نساخته است.تامین مالی

اسفند 1392
بهبود روابط با بانکهای خارجی پس از سفر سیف به ژنو
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت
افزایش سرمایه بانکهای داخلی ،گفت :عالوه بر این
حضور بانکهای خارجی در ایران میتواند به توسعه
نظام تامین مالی کشور کمک کند.
به گزارش من بانک به نق��ل ازخبرگزاری فارس
محمدرضا نعمتزاده در ششمین کنفرانس توسعه
نظام تامین مالی در ایران با بیان اینکه اقتصاد ایران به بانکها متکی اس��ت ،اظهار
داشت :باید منابع و روشهای دیگری برای توسعه اقتصاد طراحی شود.
وی افزود :برخی می گویند باید به سمت بازار سرمایه حرکت کنیم در حالی که
بنده فکر میکنم این حرف به نوعی فرار از مسئولیت محسوب میشود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :برای توسعه طرحهای پتروشیمی در دورانی
که بنده مسئولیت داشتم  ۱۲میلیارد دالر تشکیالت از طریق بانکهای خارجی به
وسیله بانک ملت تامین شد که این مسئله نش��ان میدهد باید بانکها را در حوزه
تامین مالی درگیر کرد.
وی ادامه داد :اولین اقدامی که باید برای توس��عه نظام تامین مالی انجام دهیم
افزایش سرمایه بانکها اعم از دولتی و خصوصی است.
نعمت زاده تصریح کرد :اقدام دیگری که باید صورت گیرد اجازه فعالیت بانکهای
خارجی در کشور است که متاسفانه هنوز نسبت به این کار موضع منفی وجود دارد.
وی تصریح کرد :هیچ مشکل قانونی و حتی قانون اساسی نسبت به ورود بانکهای
خارجی به ایران نیست و تنها مانع ذهنیتها است،بنده معتقدم اگر اجازه ندهیم
بانکهای خارجی به ایران بیایند اقدام بسیار اشتباهی انجام دادهایم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه در گذشته و قبل از تحریم بانکها از
خطوط اعتباری خارجی برای تامین مالی اس��تفاده میکردند ،افزود :اگر بانکها
رایزنی و پیگیری خود را انجام دهند میتوانند سطح اعتباری دریافت کرده و برای
کمک به توسعه صنعت استفاده کنند.
نعمتزاده ادامه داد :فاینانس روش دیگری است که از کانال بانکها انجام میشود
و باز با تنگ نظریهایی که وج��ود دارد قفلهایی به این نوع روش تامین مالی زده
شده است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه روشهای متعددی برای تامین مالی در
جهان طراحی شده است،گفت :بانکها میتوانند با استفاده از تجربیات کشورها این
طراحیهای جدید مالی را فرا گرفته و آن را اجرایی کنند.
نعمت زاده با اشاره به همکاری آغاز ش��ده بین برخی بانکهای داخلی با ۷-۶
بانک خارجی برای تامین مالی در ایران گفت :بنده شبانهروز پیگیر اجرایی شدن این
کار هستم و آقای سیف هم با حضور در ژنو توانست گام مثبتی را برای بهبود سطح
همکاری بانکهای خارجی با داخلیها فراهم کنند.
وی به بانکها توصیه کرد هرچه زودتر خودش��ان راس��ا برای ارتباطگیری با
بانکهای خارجی به منظور تامین مالی اق��دام کنند تا هرچه زودتر راههای بهبود
ارتباط بین بانکهای ایرانی و خارجی فراهم شود.تامین مالی

من بانک

ششمین کنفرانس تامین مالی

وزیر صنع��ت ،مع��دن و تجارت گف��ت :ورود و
حضور بانک های خارجی در کشور می تواند توسعه
اقتصادی برای ما بدنبال داشته باشد ،بنابراین انتظار
می رود از تندروی ها جلوگیری شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از
ایرنا محمدرضا نعمت زاده روز یکشنبه در ششمین
کنفرانس نظام تامین مالی در ایران افزود :بانک های
خارجی زمانی اقدام به تامین سرمایه می کنند که رونق و کسب و کار در کشوری
وجود داشته باش��د .حال اگر به دنبال رونق اقتصادی و کاهش تورم هستیم باید از
حضور بانک ها و سرمایه گذاری خارجی در کشور استقبال کنیم.
وی با بیان این که ما نباید مانعی برای سرمایه گذاری خارجی باشیم و این کار
درست نیست ،افزود :در گذشته تصور می شد اگر سرمایه گذاری خارجی وارد کشور
شود ،جاسوسی ،بی عفتی و سایر مشکالت به همراه می آید و اگر امروز اجازه ندهیم
بانک های خارجی در کشور سرمایه گذاری کنند به طور حتم این کار اشتباهی است
و مشکالت اقتصادی ما برطرف نخواهد شد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت اضافه کرد :همانطور که می دانید اقتصاد ما جدا از
بخش دولتی و بودجه های عمومی نیست و بودجه های عمومی بر بانک ها متکی
است یعنی توسعه اقتصادی ما بانک محور است  ،لیکن تامین مالی از این طریق کافی
نیست و باید منابع دیگری را شناسایی و از آن بهره مند شویم.
وی تاکید کرد از آنجایی که توسعه اقتصادی ما بر مبنای بانک ها است باید تالش
کنیم موانع و مشکالت بانکی ما برطرف شود.
به گفته نعمت زاده حدود 12میلیارد دالر تسهیالت از بانک های خارجی دریافت
کرده ایم و سه چهارم فعالیت ما در زمینه گشایش و دریافت اعتبارات خارجی ،توسط
بانک ملت صورت گرفته است.
وی افزود :ظرف کمتر از سه سالی که در شرکت پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی خدمت کردم ،مبلغ پنج میلیارد دالر توسط بانک ملت گشایش اعتبار شد و
خوشحال هستم این بانک با عملکرد خوب گذش��ته خود توانسته است گام های
موثری در تامین نظام مالی کشور بردارد.
نعمت زاده تصریح کرد :در طول سال های گذشته تا به امروز با تورم روبرو بوده ایم
به طوری که این نرخ به  40درصد رسید و نرخ ارز سه برابر افزایش یافت اما متاسفانه
از افزایش سرمایه بانک ها در این مدت خبری نبوده است.
وی اضافه کرد :از زمانی که دولت تدبیر و امید شروع به کار کرد ،قدم های موثری
در راستای افزایش بودجه  93برداشته شد ،هر چند این افزایش ناچیز بود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر این که افزایش سرمایه بانک های دولتی و
خصوصی یک ضرورت است،معتقد است در جمهوری اسالمی ایران بن بستی برای
انجام کارهای جدید نداریم و همه اهل فن و فرهیخته هستند و وظیفه ما پیدا کردن
راه مناسب برای توسعه اقتصادی کشور است.
وی در خصوص تامین مالی( فاینانس ) اظهار داش��ت :هم اکنون فایناینس از
بانک های خارجی تامین می شود و از کانال بانک های داخلی به طرح های صنعتی
و عمرانی ارایه می گردد اما برای در اختیار گذاشتن اعتبارات فاینانس خارجی توسط
بانک های داخلی تنگ نظری هایی وجود دارد که اجرای ط��رح ها و پروژه ها را با
مشکل مواجه می کند.
نعمت زاده اضافه کرد :اگر بانک های داخلی بخواهند موانعی را در مسیر تامین
اعتبارات فاینانس پروژه ها انجام دهند ،هیچ کاری در مملکت اجرایی نخواهد شد.
وی مشارکت بانک های داخلی و خارجی را مورد تاکید قرار داد و گفت :بانک های
داخلی می توانند برای دریافت فاینانس پنج درصدی با بانک های خارجی شریک
شوند و از آنها کار یاد بگیرند ،به طور قطع این اقدام در راستای انتقال دانش بانکی به
کشور موثر خواهد بود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تقویت بانک های دولتی و خصوصی را بسیار بااهمیت
و از نکات کلیدی توسعه اقتصادی کشور دانست.
به گفته نعمت زاده در حال حاضر قرار اس��ت هفت بان��ک داخلی و هفت بانک
خارجی همکاری هایی داشته باشند ،بنابراین انتظار می رود بانک های داخلی برای
رفع مشکالت اقتصادی به طور جدی این موضوع را دنبال کنند.تامین مالی

نعمت زاده:

 110میلیارد دالر از سرمایه در گردش بخش صنعت توسط
بانک ها تامین می شود
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ایران گفت :سرمایه در
گردش مجموع بخش صنعت و معدن به  150میلیارد
تومان س��رمایه نی��از دارد که  70درص��د آن یعنی در
حدود  105تا  110میلیارد دالر توسط بانک ها تامین
می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،محمدرضا نعمت
زاده روز یکشنبه در حاشیه ششمین کنفرانس توسعه
نظام تامین مالی در ایران در جمع خبرنگاران در خصوص نیازهای بخش صنعت و
معدن اظهار داشت :هم اکنون بخش صنعت و معدن کشور در یک بخش به افزایش
سرمایه گذاری و در بخش دیگر به سرمایه در گردش نیاز دارد که طبق محاسبات
انجام شده در بخش صنعت و معدن به  150میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز
داریم.
وی افزود :از ای��ن میزان حدود  30درصد توس��ط واحدهای تولیدی صنعتی و
معدنی و 70درصد توسط بانک ها تامین می شود و در حال حاضر روش دیگری برای
تامین منابع مالی بخش صنعت و معدن نداریم.
نعمت زاده گفت :توسعه بخش صنعت و معدن افزایش اشتغال را در پی خواهد
داشت که برای ایجاد این اشتغال مناسب باید همه تالش بیشتری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه اقتصاد ما بانک محور است تصریح کرد :ضمن اینکه باید تالش
کنیم که بازار سرمایه اولیه را فعال سازیم باید در جهت تقویت سایر بانک های کشور
نیز اقدام کنیم.
نعمت زاده در خصوص افزایش سرمایه نیز گفت :در بودجه سال  93پیش بینی
های اولیه بازار سرمایه انجام شده است ،اما این میزان نیز کافی نیست و باید بیش
از این تقویت شود.
وی در خصوص حضور بانک های خارجی در کشور نیز افزود :برای توسعه اقتصاد
کشور باید بانک های خارجی در کشور شعبه داشته باشند تا اقتصاد کشور پر رونق
شود که همین امر رقابت بین بانکهای داخلی و خارجی را نیز به دنبال دارد،
همانگونه که بین بانک های دولتی و خصوصی رقابت هایی ایجاد شد ،به طور قطع
باعث می شود منابع بیشتری به کشور سرریز و بخشی از اقتصاد ما احیاء شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره مشارکت بانک های خصوصی با بانک های
خارجی نیز گفت :بانک های خصوصی می توانند با بانک های خارجی مشارکت کرده
تا از این طریق سرمایه خارجی وارد کشور شود ،همانطوری که در بخش های دیگر
اقتصاد توصیه به سرمایه گذاری مشترک داریم در ذهن بانک ها نیز باید این مشارکت
صورت پذیرد و منعی در این زمینه نداریم.
وی در خصوص خط اعتباری اظهار داشت :به طور معمول بانک های داخلی و
بانکهای تخصصی از بانک های خارجی خط اعتباری دریافت می کنند و آن را در
اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند که باید این امر در کشور احیاء شود.
نعمت زاده درباره فاینانس خارجی نیز گفت :امیدواریم پس از تحریم ها بخش
فاینانس خارجی فعال تر شود ،چرا که هم اکنون این فاینانس محدود به کشورهای
بلوک شرق است که امیدواریم توسعه یابد.
وی تاکید کرد :در این زمینه بانک های داخلی باید فعال برخورد کنند ،چرا که
منابع از طریق بانکهای خارجی تامین و از طریق بانک های داخلی گشایش اعتبارات
می شود .تامین مالی
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ششمین کنفرانس تامین مالی
آخوندی اعالم کرد:

کاهش صاحبان خانههای ملکی
وزیر راه و شهرسازی از کاهش تعداد خانوادههای دارای مسکن ملکی از  63به 58
درصد طی هشت سال اخیر خبر داد و گفت :در شهرها  860هزار خانوار داریم که فقط
در یک اتاق زندگی میکنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،عباس آخوندی در ششمین
کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران با بیان اینکه در وضعیت آشوب و آشفتگی
در اقتصاد کالن به سر میبریم و این دولت پس از یک دوره آشفتگی امور را به دست
گرفته است ،اظهار کرد :با گذشت  100سال از مشروطه همچنان گرفتار مفاهیم اولیه
هستیم و با موضوع مالیات ،باز توزیع ثروت و این که کارکرد مالیات در نظام اقتصادی
چیست مشکل داریم.
به گفته وی در سال گذشته یک خانواده برای خانهدار شدن به  12سال درآمد نیاز
داشت این درحالی است که این شاخص در سال  84هشت سال بود.
آخوندی با بیان اینکه نمیدانم با مفهوم عدالت ،همبستگی اجتماعی ،فقر و پدیده
فقر شهری چه برخوردی خواهیم داش��ت؟ افزود :نداشتن تعریف مشخص برای این
مفاهیم بر عملکرد همه حوزههای اقتصاد کشور سایه میاندازد و این در حالی است که
باید برای سنجش عملکرد دولت در پایان کار آن تعاریف مشخصی داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه آنچه میتواند مالیات را توجیه کند مساله
بازتوزیع ثروت است ،خاطر نشان کرد :مشکلی که داریم این است که در کشور ما دریافت
مالیات نه تنها با رویکرد بازتوزیع ثروت صورت نمیگیرد بلکه درآمدهای مالیاتی امکان
پوشش هزینههای مالی دولت را ندارد.
ی یارانهها در ایران اشاره و اظهار کرد:
آخوندی به اجرای قانون هدفمند 
از ابتدای اجرای این قانون هدف رفع فقر نبود و مناسبات اجتماعی و ارتباط
دولت و جامعه مخدوش شد این درحالی است که این قانون میتوانست در
قالب دیگری اجرا شود و ما را به اهداف مورد نظر در زمینه تحقق عدالت ،رفع
فقر و افزایش رفاه شهروندان برساند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یارانه چیزی جز مالیات منفی نیست،
گفت :در واقع کسانی که زیر خط فقر هستند نباید مالیات پرداخت کنند و
ی یارانهها را در چارچوب مالیات تعریف میکردیم این داستان
اگر اجرای قانون هدفمند 
که چه کسی باید یارانه دریافت کند منتفی میشد.
وی با اشاره به اینکه به جای پرداخت  45هزار تومان یارانه میتوانستیم از مالیات
منفی استفاده کنیم ،گفت :با پرداخت نقدی مخالف نیستم و معتقدم به آن نیاز داریم
اما برای پرداخت نقدی باید عنوان در نظر گرفته و مشخص شود یارانه مالیات منفی و
کمک به نیازمندان است؟
آخوندی با بیان اینکه باید مشخص شود که هدف از اجرای برنامهها چیست ،افزود:
افزایش رفاه شهروندان از طریق مالیات ،توس��عه زیربناها و توسعه رقابت در جامعه
محقق میشود و اگر دولت موفق به کاهش هزینههای مبادله در جامعه نشود در پایان
کار قیمت تمام شده محصول یا خدمت در جامعه افزایش مییابد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با چنین پشتوانه ذهنی به موضوع مسکن نگاه
میکنم ،خاطرنشان کرد :نیاز داریم در ایران پدیده فقر شهری را به رسمیت بشناسیم
و برنامه جامع برای مبارزه و حل آن داشته باشیم.
وی با بیان اینکه از س��ال  84تا  91جمعیت زیر فقر از  16درص��د به  35درصد
افزایش یافته است ،به افزایش تعداد خانوارها از سال  35تا  90اشاره و خاطرنشان کرد:
تعداد خانوارها از چهار میلیون به  21میلیون افزایش یافته است و آمار نشان میدهد
در سنوات آتی تعداد خانوارها باز هم افزایش مییابد و با توجه به افزایش سن ازدواج در
سالهای آتی با رشد تقاضای مسکن روبرو خواهیم شد .از سوی دیگر باید توجه کنیم
که بعد خانوار در شهرها کاهش یافته است.
آخوندی با بیان اینکه تراکم خانوار در واحد مسکونی باید به زیر یک برسد ،اظهار
کرد :در این زمینه به سرمایهگذاری جدی در بخش مسکن نیاز داریم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در ش��هرها  860هزار خانوار داریم که فقط
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در یک اتاق زندگی میکنند ،گفت :در ش��هرها حدود  2.7میلیون واحد مسکونی به
نوسازی نیاز دارند.
وزیر راه و شهرسازی با اش��اره به نرخ تحوالت مالکیت در کشور گفت :در سال 84
تعداد خانوادههای دارای مسکن ملکی  63درصد بود که این شاخص در سال  91کاهش
یافت و به  58درصد رسید.
آخوندی با بیان اینکه تنها فقط در دهک دهم روزانه مالکیت افزایش یافته است،
خاطر نشان کرد :این امر نشان از این دارد که طی هفت الی هشت سال گذشته طبقه
متوسط جامعه حذف شده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت :در سال  84برای خانهدار شدن به هشت سال درآمد نیاز
بوده این درحالی است که در سال گذشته یک خانواده برای خانهدار شدن باید  12سال
درآمد خود را کنار بگذارد.
وی خاطر نش��ان کرد :درحوزه تامین مالی فروش اقساطی یا تامین مالی خریدار
تابعی از تامین مالی س��رمایهگذاری شده این درحالی اس��ت که میتوانیم این دو را
تفکیککنیم.
آخوندی با بیان اینکه باید تسهیالت بانکی برای ساخت را مستقل کنیم ،گفت :نقش
بازار سرمایه در بحث مسکن در حوزه ساخت است و عمده صندوقها در دوره ساخت
میتوانند فعال شوند درصورتیکه این نقش زمانی موثر است که بتوانیم برای خرید واحد
مسکونی قدرت ایجاد کنیم.
وزیر راه و شهرس��ازی افزود :بیش از پنج س��ال است که مس��اله صندوق زمین و
ساختمان مطرح شده اما هنوز به جایی نرسیده به جز یکی  -دو صندوق که شاید اخیرا
مجوز خود را دریافت کردهاند.
وی گفت :در بازار فروش مس��کن به نظام بانکی نیاز داریم که از متقاضیان خرید
حمایت کند و ش��اید در این زمینه با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به جایی
برسیم.
آخوندی با بیان اینکه در تامین مسکن دو گروه هدف ما قرار دارند ،افزود:
یک گروه طبقه متوسط است که طی هش��ت سال گذشته به شدت دچار
تالطم شده و باید احیا شود و گروه دیگر خانوارهای بسیار کم درآمد هستند
که در این زمینه باید روشهای خرید خدمت را وارد مقوله دولت کنیم .در
واقع اگر قرار است از گروههای کم درآمد برای تامین مسکن حمایت کنیم به
معنای آن نیست که دولت باید به طور مستقیم وارد ساخت شود بلکه در این
زمینه شهرداریها ،نهادهای مردم نهاد و بخش خصوصی میتوانند وارد عمل شوند.
وزیر راه و شهرسازی به حوزه حمل و نقل اشاره و اضافه کرد :در بخش دریافت میزان
ورودی بار  176میلیون تن است که با توجه به موقعیت جغرافیایی جای رشد دارد.
وی به لزوم سرمایهگذاری به شیوه  BOTو  BLTدر بنادر اشاره و اظهار کرد :در
حوزه ریل بحث جدیتر است چرا که هدف برنامه جابجایی  30درصد بار و  18درصد
مسافر از طریق حمل ونقل ریلی است و در نتیجه باید در این بخش در حوزه زیرساخت
و ناوگان اقداماتی را انجام دهیم.
آخوندی خاطرنشان کرد :بررسیهای انجام شده نشان میدهد با قیمت روز برای
تحقق اهداف برنامه به  40هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم.
وزیر راه و شهرسازی به برقی کردن پروژههای تهران  -مشهد و تهران  -تبریز ،افزایش
سرعت مسیر بندرعباس  -سرخس به عنوان پروژههای مناسب برای سرمایهگذاری
بخش خصوصی اشاره و اضافه کرد :طی مدت حضور در وزارت راه و شهرسازی سهم
دسترسی به ریل را از  56به  49درصد کاهش دادیم تا با این کاهش قیمت امکان رقابت
برای حمل ونقل ریلی و جادهای فراهم شود.
وی افزود :در حوزه حمل ونقل جادهای نیز وضعیت از نظر عمر ناوگان اصال خوب
نیست و متوسط سن ناوگان باری و مسافری به  29سال میرسد این درحالی است که
برای تحقق هدف برنامه چهارم به  10میلیارد دالر سرمایه نیاز داریم.
آخوندی با بیان اینکه نوسازی ناوگان از طریق لیزینگ قابل انجام است ،گفت :در
سال جاری مجلس بند بسیار خوبی را در بودجه لحاظ کرده که در راستای بهینه کردن
مصرف انرژی اعتباری به وزارت نفت اختصاص داده میشود که این امر میتواند منجر
به نوسازی ناوگان شود.تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی
شعب بانکهای خارجی در ایران راهاندازی شود
وزیر صنعت ،معدن و تجارت به افزایش سرمایه بانکهای خصوصی و دولتی تاکید
کرد وگفت :باید اقداماتی صورت گیرد تا بانکهای خارجی در کشور مستقر شوندبه
گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،محمدرضا نعمت زاده در ششمین
کنفرانس توسعه نظام تامین مالی گفت :اقتصاد کشور جدا از بخش دولتی و بودجههای
عمومی بر مبنای بانک ها بوده و توسعه اقتصاد کش��ور بانک محور بوده که قطعا این
موضوع کافی نبوده و باید روشهای دیگری ارائه شود.
وی افزود :لذا با توجه به این که توس��عه اقتصاد کشور بانک محور است باید توجه
بیشتری به رفع موانع و اش��کاالت بانکها کنیم و این که به دنبال بازار سرمایه برویم
وبحث بانکها را فراموش کنیم نوعی فرار از مسوولیت است.
او یادآور ش��د :در زمان آغاز فعالیتم در صنعت پتروشیمی حدود  12میلیارد دالر
تسهیالت از بانکهای خارجی دریافت کردیم که سه چهارم آن از طریق بانک ملت
بوده است .همچنین حدود  5000میلیارد دالر گشایش اعتبار صورت گرفت که آن ها
از طریق بانک ملت انجام شده است.
نعمت زاده ادامه داد :در حال حاضر با تورم  40درصدی در س��الهای
گذش��ته و حال حاظر و نیز افزایش س��ه برابری نرخ ارز ،خبری از افزایش
سرمایه بانکها نیست و متاسفانه در چند سال گذشته علیرغم داشتن منابع
کافی ارزی این مساله مورد غفلت قرار گرفته و زمانی که دولت جدید آغاز به
کار کرد این موضوع در ارقام بودجه پیشبینی شد.
وی خاطرنشان کرد :کماکان در کمیسیون اقصادی و هیات دولت این
موضوع را با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیگیری می کنیم .بنابراین اولین
قدم این است که سرمایه بانکهای دولتی ،خصوصی و نیمه خصوصی افزایش یابد که
قطعا راه حلهیای برای آن وجود دارد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت عنوان کرد :در این رابطه بحث تحریم مشکالت خاصی
را برای بانکها ایجاد کرده است که امیدواریم تحریم ها به زودی برطرف شده و این
مشکالت کاهش یابد.
وی در ادامه به استقرار بانکهای خارجی در کش��ور اشاره و اظهار کرد :باید اجازه
دهیم بانک های خارجی در کشور مستقر شوند زیرا حضور بانکهای خارجی یعنی
توسعه و رونق اقتصادی و امروزه این نگاه غلطی است که اجازه ندهیم بانکهای خارجی
در کشور فعال شوند و مشارکت کنند.
نعمت زاده با طرح این سوال که چرا بانکهای خصوصی با بانکهای خارجی شریک
نمیشوند ادامه داد :در گذشته بانکهای تخصصی از بانکهای خارجی اعتبار دریافت
می کردند و آن ها به صنعت ،معدن ،کشاورزی و مسکن تسهیالت میدادند لذا اگرچه
ممکن است امروز به خاطر تحریم مشکالتی وجود داشته باشد ولی بانکهای تخصصی
باید از بانکهای خارجی خط اعتباری بگیرند.

وی ادامه داد :این راهکار دیگری است که باید بسیار جدی گرفته شده و همه بانکها
بهویژه بانکهای تخصصی از بانکهای خارجی خط اعتباری دریافت کنند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه کارمند بانک مرکزی نمی تواند خود را
به یک بانک بزرگ تحمیل کند ،ادامه داد :باید به موضوع تقویت بانکهای خرد بسیار
اهمیت دهیم .در این زمینه باید برنامه ریزی الزم را انجام دهیم زیرا این یکی از نکات
کلیدی است که باید مدنظر قرار گیرد.
نعمت زاده با بیان اینکه در زمان انتخابات ریاست جمهوری از بورس تهران بازدید
کرده و صنایع را همواره تشویق کردهام ،اظهار کرد :باید روی بازار اولیه و ثانویه بورس
مانند بانکها اقدامات جدی صورت گیرد و همان طور که صکوک مورد اقتباس قرار
گرفته است بسیاری از اقدامات نیز می تواند مورد اقتباس قرار گیرد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه بانکهای داخلی و خارجی باید با یکدیگر
فعالیت کنند خاطرنش��ان کرد :دشمن راه را بس��ته و ما باید این راه را باز کنیم و باید
بانکهای داخلی با طرفهای خارجی خود مذاکره کرده و بگذارند این مسیر باز شود.
وی در حاشیه این مراسم نیز از نیاز این وزارتخانه به  150هزار میلیارد تومان سرمایه
در گردش خبر داد و گفت :بخشی از این رقم که حدود  30درصد است باید توسط خود
واحدها تامین شود و  70درصد مابقی یعنی حدود  105تا  110هزار میلیارد تومان باید
از طریق بانکها تامین شود و راه دیگری وجود ندارد.
نعمت زاده درباره نقش و جایگاه بانکهای خارجی و تامین منابع خارجی
گفت :اقتصاد کشور غیر از بخش دولتی متکی بر بانکها نیز هست .ضمن این
که باید تالش کنیم تا بازار سرمایه اولیه را فراهم کنیم باید در جهت تقویت
بانکهای کشور نیز اقدام کنیم.
نعمتزاده افزود :یکی از راه حلها افزایش سرمایه بانکها است که در
بودجه سال اینده پیش بینی شده و کافی نیست و باید تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد :یکی دیگر از پیشنهادات این است که اجازه دهیم بانکهای
خارجی در داخل کشور فعال شوند زیرا این امر باعث رونق اقتصاد شده و رقابت بین
بانکهای داخلی و خارجی و جذب منابع بیشتر به داخل کشور می شود.
وی خاطرنشان کرد :این درحالی اس��ت که باید بانکهای خصوصی با بانک های
خارجی مشارکت کرده و سرمایه خارجی را وارد کشور کنیم زیرا همان طور که در بخش
های دیگر اقتصاد سرمایهگذاری مشترک نیاز داریم در زمینه بانکها هم باید این کار
صورت گیرد و هیچ منع قانونی دراین خصوص وجود ندارد.
به گفته نعمت زاده ،عالوه بر این باید از خط اعتباری اس��تفاده کنیم به طوری که
در گذش��ته بانکهای داخلی به خصوص بانکهای تخصصی از بانکها خارجی خط
اعتباری دریافت کرده و در اختیار سرمایه گذاران داخلی قرار می دادند که مدتی است
این کار متوقف شده است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد :عالوه بر این فاینانس خارجی نیز باید فعال
شده و بعد از رفع تحریم ها فعالتر شود زیرا درحال حاضر محدود به کشورهای بلوک
شرق بوده و امیدواریم که توسعه پیدا کند.تامین مالی
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت پیشنهاد داد:
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ششمین کنفرانس تامین مالی
معاون اقتصادی بانک مرکزی اعالم کرد:

اقدامات بانک مرکزی در راستای سالمسازی نقدینگی
معاون اقتصادی بانک مرکزی اشاره به اینکه اقداماتی در بانک مرکزی در راستای
سالم سازی نقدینگی انجام شده است به طوری که افزایش نقدینگی از محل ضریب
فزاینده باشد ،اظهار کرد :رشد نقدینگی در دی ماه 92نسبت به اسفند 21.7،91درصد
بوده است که اگر سهم پنج موسسه و بانک را که اطالعاتشان به تازگی وارد آمار بانک
مرکزی شده خارج کنیم این شاخص به  18درصد میرسد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،پیمان قربانی در ششمین
کنفرانس توسعه نظام تامین مالی با بیان اینکه در ابتدا تحلیل برخی اقتصاددانان این
بود که رشد اقتصادی به خودی خود منجر به توسعه نظام مالی میشود ،تصریح کرد:
پس از وقوع برخی بحران ها دراقتصاد جهان اقتصاددانان به این نتیجه رس��یدند که
توسعه نظام مالی باید همراستا با رشد اقتصادی باشد.
وی با اشاره به اینکه توسعه نظام مالی و رشد اقتصادی در هم تنیده است و باید با
هم حرکت کند،اضافه کرد :با توجه به این که اقتصاد ما در حال رشد است و ظرفیتهای
بسیاری برای توسعه و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد ظرفیت برای بازارهای
مالی بسیار زیاد است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه به لحاظ شرایط اقتصادی کشور فضا
برای معرفی محصوالت جدید نظام مالی فراهم است افزود :البته این امر بدان معنا نیست
که به مقررات احتیاطی در این زمینه نیاز نداریم.
قربانی با تاکید بر اهمیت ثبات مالی گفت:این موضوع آن قدر اهمیت
دارد که ثبات تعدادی از بانکهای مرکزی در دنیا هدف اصلی خود را ثبات
مالی قرار دادهاند.
وی اظهار کرد :در حال حاظر که سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی
مقام معظم رهبری ابالغ شده ایمن کردن نظام مالی از شوکهای وارده و
ثبات مالی گامی مهم در جهت سیاستهای اقتصاد مقاومتی به شمار می
رود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی به افزایش سهم بخش غیر دولتی از بازار پولی و شبکه
بانکی کشور از هشت درصد از سال 70به  65درصد در سال جاری اشاره و خاطرنشان
کرد :اتخاذ سیاستها باید مبتنی بر واقعیات اقتصاد کالن باشد.
وی با بیان اینکه پروژههای بلندپروازانه در کشور تعریف شده که به نظام بانکی فشار
وارد کرده است گفت :مثال این امر اجرای طرح مسکن مهر است.
قربانی به افزایش بدهیهای بانکها به بانک مرکزی در پی اجرای چنین پروژههایی
اشاره و اضافه کرد :در سال  91نسبت تسهیالت به سپردهها پس از کسر سپرده قانونی
 99.8درصد بوده است که این آمار نشان از آن دارد که بانکها در تامین مالی مشارکت
داشتهاند اما باید توجه کرد که بانکها نمی توانند فراتر از توانشان عمل کرده وبیش از
منابع خود تسهیالت پرداخت کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود :اگر از بانک ها توقع داشته باشیم بیش از منابع
خود تسهیالت پرداخت کنند باید از محل منابع پر قدرت بانک مرکزی منابعشان را
تامین کنند که نتیجه آن اجرای طرح مسکن مهر در کشور می شود که منجر به افزایش
پایه پولی شد.
وی اظهار کرد :در دولت جدید از مقام سیاست گذار پولی درخواست شد که ضمن
کاهش تورم ثبات نرخ ارز نیز حفظ شود که در این راس��تا اقداماتی در بانک مرکزی
انجام شد.
قربانی افزود :اگر برخی بخش ها احساس میکنند که نظام بانکی کشور نتوانسته

اسفند 1392

نیازهایشان را برآورده کند به معنای همکاری نظام بانکی نیست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در دولت جدید شیوه تامین مالی
مسکن مهر سالم سازی و رشد نقدینگی نیز کنترل شد ،خاطرنشان کرد :زمینه الزم
برای هدایت منابع به بخشهای مختلف فراهم شده که باید از این روند دفاع کنیم.
قربانی به مساله حاکمیت شرکتی در بحث جلوگیری از بحران مالی اشاره و اظهار
کرد :در این راستا تقویت نظارت بر بانکها اهمیت دارد و مفهوم آن این است که سیاست
گذار پولی می خواهد از کانالها و مجاری تاثیرگذار این امر را محقق کند.
وی به اقدامات بانک مرکزی در راس��تای س��اماندهی بازار پولی اش��اره و تصریح
کرد :اقتصاد کشور بانک محور است و باید تاکید کنم که بانکها در تامین مالی دریغ
نکردهاند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بازار سرمایه رشد مناسبی داشته
که از آن دفاع می کنیم خاطرنشان کرد :این بازار ظرفیتهای بیشتری دارد و وزیر امور
اقتصادی و دارایی نیز بر تامین سرمایه اولیه در بورس تاکید دارد.
به گفته او ،نظام بانکی کشور به عنوان ستون اصلی تامین مالی نقش ایفا می کند اما
انتظارات از نظام بانکی باید در حد مقدورات باشد.
وی نس��بت نقدینگی به  GDPرا  68.2درصد اعالم و اظهار کرد :این نس��بت در
جایگاه بین المللی قابل مقایسه است و در آمریکا نیز این شاخص پیش از دو سال اخیر
 68تا  70بوده است.
قربانی اضافه کرد :اگر سهم موسسات زیر چتر بانک مرکزی که اطالعات آن ها در
آمار بانک مرکزی نیامده را در نظر بگیریم این شاخص به بیش از 68می رسد.
بنابراین نسبت نقدینگی به  GDPدر کشور پایین نیست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت پایه پولی به GDP
باال است گفت:هر چه تامین نقدینگی از محل ترازنامه بانک مرکزی باشد
نشان از تامین مالی ناسالم دارد که متاسفانه اقتصاد ما در دهه اخیر درگیر
این موضوع بوده است.
قربانی با اشاره به اینکه اقداماتی در بانک مرکزی در راستای سالم سازی
نقدینگی انجام شده است اضافه کرد :رشد نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری نسبت
به اسفند ماه سال گذشته  21.7درصد بوده است که این شاخص در مدت مشابه سال
گذشته  23.7درصد بوده است.
وی گفت:البته بخشی از این آمار مربوط به ورود دادههای پنج بانک و موسسه به آمار
بانک مرکزی است که اگر 2.9درصد مربوط به این دادهها را کنار بگذاریم رشد نقدینگی
در  10ماهه سال جاری  18درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رش��د نقدینگی را مهار کردهایم
گفت :همچنین س��عی کرده ایم نقدینگی از محل جدید فزاینده افزایش یابد و پایه
پولی کاهش یابد.
قربانی به کاهش نرخ تورم اشاره و اضافه کرد :پیش بینی میشود با ادامه وضعیت
موجود به اهداف مشخص شده از سوی مسووالن برسیم .ضمن این که روند منفی رشد
اقتصادی کاهش یافته و پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی مثبت شود.
وی میزان تسهیالت پرداخته شده در سال گذشته  1995میلیارد تومان اعالم و
اضافه کرد :در  10ماهه سال جاری  1934میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده که
 52.3درصد آن مربوط به بخش کشاورزی ،صنعت ،معدن و ساختمان بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سهم این بخشها از  GDPبیش از
 30درصد بوده است گفت:این امر نشان از آن دارد که نظام بانکی نیز در جهت افزایش
رشد اقتصادی کشور حرکت می کند و سعی کرده که منابع به بخش های مولد هدایت
شود.

دعوت وزیر صنعت از بانک های خارجی

نعمتزاده خواستار حضور بانکهای خارجی در ایران شد

وزیر صنعت ،معدن و تجارت ب��ا تاکید بر ضرورت
افزایش سرمایه بانکهای داخلی ،گفت :عالوه بر این
حضور بانکهای خارجی در ایران میتواند به توسعه
نظام تامین مالی کشور کمک کند.
به گزارش افکارنی��وز ،محمدرضا نعم��تزاده در
ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران با
بیان اینکه اقتصاد ایران به بانکها متکی است ،اظهار
داشت :باید منابع و روشهای دیگری برای توسعه اقتصاد طراحی شود.
وی افزود :برخی می گویند باید به سمت بازار سرمایه حرکت کنیم در حالی که
بنده فکر میکنم این حرف به نوعی فرار از مسئولیت محسوب میشود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :برای توسعه طرحهای پتروشیمی در دورانی
که بنده مسئولیت داشتم  ۱۲میلیارد دالر تشکیالت از طریق بانکهای خارجی به
وسیله بانک ملت تامین شد که این مسئله نش��ان میدهد باید بانکها را در حوزه
تامین مالی درگیر کرد.
وی ادامه داد :اولین اقدامی که باید برای توس��عه نظام تامین مالی انجام دهیم
افزایش سرمایه بانکها اعم از دولتی و خصوصی است.
نعمت زاده تصریح کرد :اقدام دیگری که باید صورت گیرد اجازه فعالیت بانکهای
خارجی در کشور است که متاسفانه هنوز نسبت به این کار موضع منفی وجود دارد.
وی تصریح کرد :هیچ مشکل قانونی و حتی قانون اساسی نسبت به ورود بانکهای
خارجی به ایران نیست و تنها مانع ذهنیتها است،بنده معتقدم اگر اجازه ندهیم
بانکهای خارجی به ایران بیایند اقدام بسیار اشتباهی انجام دادهایم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه در گذشته و قبل از تحریم بانکها از
خطوط اعتباری خارجی برای تامین مالی اس��تفاده میکردند ،افزود :اگر بانکها
رایزنی و پیگیری خود را انجام دهند میتوانند سطح اعتباری دریافت کرده و برای
کمک به توسعه صنعت استفاده کنند.
نعمتزاده ادامه داد :فاینانس روش دیگری است که از کانال بانکها انجام میشود
و باز با تنگ نظریهایی که وج��ود دارد قفلهایی به این نوع روش تامین مالی زده
شده است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه روشهای متعددی برای تامین مالی در
جهان طراحی شده است،گفت :بانکها میتوانند با استفاده از تجربیات کشورها این
طراحیهای جدید مالی را فرا گرفته و آن را اجرایی کنند.
نعمت زاده با اشاره به همکاری آغاز ش��ده بین برخی بانکهای داخلی با ۷-۶
بانک خارجی برای تامین مالی در ایران گفت :بنده شبانهروز پیگیر اجرایی شدن این
کار هستم و آقای سیف هم با حضور در ژنو توانست گام مثبتی را برای بهبود سطح
همکاری بانکهای خارجی با داخلیها فراهم کنند.
وی به بانکها توصیه کرد هرچه زودتر خودش��ان راس��ا برای ارتباطگیری با
بانکهای خارجی به منظور تامین مالی اق��دام کنند تا هرچه زودتر راههای بهبود
ارتباط بین بانکهای ایرانی و خارجی فراهم شود.تامین مالی

وزیر صنعت ،معدن و تجارت خواس��تار اجازه برای
حضور بانک های خارجی و افتتاح شعبه آن ها در ایران
شد و با بیان اینکه خط اعتباری توسط بانک های خارجی
باید به بانک های تخصصی ایرانی اختصاص یابد گفت:
صنعت و معدن به 150هزار میلیارد تومان سرمایه در
گردش نیاز دارد.
به گزارش خبرنگار مه��ر ،محمدرضا نعمت زاده در
جمع خبرنگاران در مورد تأمین مالی بانکها در بخش صنعت گفت :به دلیل اینکه
اقتصاد ما به غیر از بخش دولتی متکی به بانک است و در اصل اقتصاد ما بانک محور
است باید در راستای فعال سازی بازار سرمایه اولیه و تقویت بانک های کشور تالش
کنیم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :در بودج��ه  93توصیه کرده ام که به بخش
افزایش سرمایه توجه شود ،بر این اس��اس پیش بینی های اولیه ای در این زمینه
صورت گرفته اما کافی نیست و باید تقویت بیشتری صورت گیرد ،موضوع دیگر این
است که باید اجازه دهند بانک های خارجی در کشور شعبه افتتاح کنند که این امر
باعث رونق اقتصاد و ایجاد رقابت بین بانک های داخلی و خارجی می شود.
وی ادامه داد :همانطو که بین بانک های خصوصی و دولتی رقابت ایجاد شد حضور
بانک های خارجی نیز باعث می شود منابع بیشتری به کشور وارد شود ،همچنین
بانکهای خصوصی و بانک های خارجی باید با یکدیگر مشارکت داشته باشند و از این
طریق سرمایه های خارجی وارد کشور شود.
نعمت زاده افزود :همانطور که در سایر بخش های اقتصادی توصیه به سرمایه
گذاری مشترک داریم ،در زمینه بانکها نیز این کار باید صورت گیرد ،این در حالی
است که هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد .موضوع دیگر ،خط اعتباری است
که در گذشته بانکهای تخصصی از بانکهای خارجی خط اعتباری دریافت می
کردند و آن را در اختیار سرمایهگذاران داخلی می گذاشتند که متأسفانه مدتی است
این امر متوقف شده که باید دوباره احیا شود.
وی بر فعال سازی فاینانس خارجی پس از رفع تحریمها تاکید کرد و گفت :این امر
محدود به کشورهای بلوک شرق است که امید است توسعه یابد.
نعمت زاده ادامه داد :نیاز بخش صنعت و معدن به تأمین مالی به دو بخش سرمایه
گذاری و سرمایه درگردش تقسیم می شود .صنعت و معدن در مجموعع به150هزار
میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد که بخشی از این رقم یعنی حدود30درصد
باید توسط خود واحدها تأمین شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت اضافه کرد :اگر فرض کنیم 70درصد این رقم باید
توسط بانک ها تأمین شود رقم بالغ بر هزار میلیارد دالر را شامل می شود که تنها راه
ال راه دیگری وجود ندراد.تامین مالی
آن تأمین توسط بانک ها است و فع ً
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ششمین کنفرانس تامین مالی
وزیر راه و شهرسازی :نرخ بلیت هواپیما از اردیبهشت آزاد
میشود
فرصتهای سرمایهگذاری زیادی در حوزه مسکن وجود دارد .به طوری که آمارها نشان می
دهد ۵ر ۱میلیون واحد در این بخش باید احداث شود و ۷ر ۲میلیون واحد به نوسازی نیاز دارد.
*نباید مانع حضور بانک های خارجی در کشور شویم و در این خصوص اگر به دنبال رونق
اقتصادی و کاهش تورم هس��تیم ،باید از حضور بانک ها و س��رمایه گذاران خارجی در کشور
استقبال کنیم.
ارزش بازار سرمایه در حال حاضر به  ۵۰۰هزار میلیارد تومان می رسد که این موضوع نشان
دهنده ظرفیت باالی این بازار است .بانک های کشور در  ۱۰ماهه امسال  ۱۹هزار و  ۳۴۰میلیارد
ریال تسهیالت به بخش های مختلف پرداخت کرده اند که از این میزان ۵۲.۳درصد آن به بخش
های کشاورزی ،صنعت ،معدن ،مسکن و ساختمان تعلق داشته است.
به گزارش خبرنگار ما ،این مطالب در جریان برپایی ششمین کنفرانس توسعه
نظام تأمین مالی که صبح دیروز گشایش یافت  ،اعالم شد.
در این کنفرانس ،عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفت :کشورمان مدت
هاست که در آشوب اقتصاد کالن به سر می برد که البته تا حدودی این دولت دوره
آشفتگی را پشت سر گذاشته است.
وی افزود :مشکل ما این است که پس از گذشت ۱۰۰سال از مشروطیت همچنان
گرفتار مسائل اولیه و بنیادین هستیم و هنوز نمی دانیم با مفهوم عدالت ،افزایش
رفاه شهروندان و همبستگی اجتماعی چه کار کنیم.حتی اکنون هم بحث ما مالیات و بازتوزیع
ثروت در کشور است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بحث مالیات و مساله بازتوزیع ثروت در ایران همچنان
مطرح است و هنوز ارتباط این مساله با عدالت و رفع فقر مشخص نشده است ،یادآور شد :باید
به خانوارهای زیر صفر نظر داشته باشیم .زیرا آنها نباید مالیات پرداخت کنند و این در حالی
است که پدیده فقر شهری در ایران بسیار جدی است و باید مدل مالیات منفی برای آن در نظر
گرفته شود.
نامبرده در بخش دیگری از سخنان خود گفت :متوس��ط رشد اقتصادی از سالهای  ۸۴تا
،۹۱حدود  ۳درصد ،رش��د نقدینگی  ۲۵درصد ،تورم  ۱۷.۵درصد و رشد جمعیت  ۱.۴درصد
بوده است .در این دوره نرخ رشد ارز به طور متوسط  ۱۷درصد بود و جمعیت زیر خط فقر در این
مدت از  ۲۶درصد به  ۳۵درصد افزایش یافته است.
وی با ذکر اینکه تعداد خانوارها در س��ال  ۹۰به  ۲۱میلیون رسیده است ،افزود ۸۶۰ :هزار
خانوار در شهرها داریم که فقط در یک اتاق زندگی میکنند .بنابراین ۵ر ۱میلیون واحد در این
بخش باید احداث شود و ۷ر ۲میلیون واحد به نوسازی نیاز دارد که همه آمارهای ذکرشده نشان
میدهد فرصتهای سرمایهگذاری زیادی در حوزه مسکن وجود دارد .همچنین از سال  ۸۴تا
 ۹۱تعداد خانوارهایی که مسکن ملکی داشتهاند ،کاهش یافته و در حالی برای خرید مسکن در
سال  ۸۴به  ۸سال درآمد نیاز بود که این میزان پارسال به  ۱۲سال افزایش یافته است.
آخوندی با بیان اینکه باید در بخش فروش اقساطی مسکن تغییراتی اعمال شود ،گفت :اگر
فردی از یک بانک تسهیالت ساخت بگیرد ،فروش اقساطی آن فقط باید از طریق همان بانک
انجام شود و بانک دوم نمیتواند برای خرید یا مشارکت در فروش اقساطی آن وارد شود که این
مساله روش فروش اقساطی مسکن را با مانع مواجه کرده است.
وی گفت :ورود به بحث بازار سرمایه در بخش مسکن ضروری است گرچه پنج سال است
که بحث راهاندازی صندوق های زمین و ساختمان مطرح شده اما تاکنون اقدام جدی در این
خصوص صورت نگرفته اس��ت ،در همین ارتباط مذاکراتی با مسئوالن بانک مرکزی و وزارت
اقتصاد داشته ایم تا بتوانیم به راهکاری برای تأمین مالی مناسب بازار مسکن برسیم.
این وزیر کابینه در مورد بخش حمل و نقل هم از توس��عه بخش دریا به عنوان اصلیترین
هدف توسعه خبر داد و گفت :در حال حاضر ورودی بنادر به  ۱۸۶میلیون تن رسیده که امکان
افزایش بیش از این میزان هم وجود دارد .در بخش ریلی هم براساس اهداف برنامه پنجم توسعه
باید  ۳۰درصد بار و  ۱۸درصد مسافر در حوزه ریل جابجا شود که برای تحقق اهداف تعیینشده
 ،نیازمند  ۴۰هزار میلیارد تومان اعتبار با قیمتهای فعلی هستیم.
وی گفت :عمر ناوگان به خصوص در کامیون و مینیبوس ها باالست به گونه ای که میانگین
عمر کامیونها  ۲۹س��ال و مینیبوسها بیش از آن اس��ت که اگر بخواهیم به اهداف برنامه
چهارم در نوسازی ناوگان مذکور که بس��یار هم ضروری است،برسیم ،حداقل به  ۱۰میلیارد
دالر سرمایهگذاری نیاز است .البته خوشبختانه اعتبار مناسبی برای بودجه سال  ۹۳به این امر
اختصاص داده شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در جمع خبرنگاران از بررسی افزایش هزینههای حمل و نقل
و مسکن در کارگروه های مربوطه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داد و پرونده آزادراه
تهران-شمال را بسیار پیچیده اعالم کرد و گفت :افزایش بیشتر وام خرید مسکن را همچنان
پیگیری میکنیم.البته این موضوع باید به صورت تدریجی و طی گفتگوهای مستمر با بانک
مرکزی و وزارت اقتصاد به نتیجه برسد و الزم است که وام خرید مسکن حدود  ۵۰درصد قیمت
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مسکن یک خانوار با درآمد متوسط را تامین کند .وی ادامه داد :همچنین کاهش سن ناوگان
حمل و نقل و نوسازی از محورهای اصلی در دستور کار است و قرار است یک برنامه اجرایی برای
یک دوره پنج ساله به رئیس جمهوری ارائه شود.
آخوندی در مورد بحث متنوع سازی قیمت بلیت هواپیما اظهار داشت :قرار بود در سال اول
برنامه پنجم یعنی سال  ۹۰متنوع سازی قیمت بلیت هواپیما صورت گیرد که هنوز اجرا نشده
و به تعویق افتاده است ،اما تمامی محاسبات مربوطه انجام شده و بر این اساس اجرای ماده ۱۶۱
قانون برنامه پنجم توسعه در اردیبهشت سال آینده آغاز و کلید خواهد خورد.
وی در مورد پرونده آزادراه تهران -شمال گفت :بررسی های جامعی در این زمینه صورت
گرفته است و با رئیس بنیاد مستضعفان بحث هایی انجام و قرار شده است که یا برنامه ای را به
سرعت ارائه کند یا اینکه دولت برنامه خود را اتخاذ خواهد کرد.بنابراین مذاکرات در حال انجام
است.
حضور بانک های خارجی در ایران ضروری است
در ادامه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،گفت :اقتصاد
کش��ورمان پس از بودجه دولتی و عمومی به بانک ها متکی است و به عبارتی
توسعه مان بانک محور اس��ت .پس باید تالش کنیم موانع و مشکالت بانکی
برطرف شود.وی افزود :در طول سال های اخیر با تورم  ۳۰تا  ۴۰درصدی مواجه
بوده ایم به گونه ای که نرخ ارز به سه برابر رسید .اما متاسفانه سرمایه بانک ها به
این میزان تغییر نکرد.
نعمت زاده با بیان اینکه نباید مانع حضور بانک های خارجی در کشور شویم،
افزود :درگذشته تصور می شد اگر سرمایه گذاری خارجی وارد کشور شود ،جاسوسی و سایر
مشکالت به همراه می آورد ،ولی اگر امروزهم اجازه ندهیم بانک های خارجی در کشور سرمایه
گذاری کنند ،به طور حتم مشکالت اقتصادی کشور برطرف نخواهد شد.
به گفته وی،بانک های خارجی زمانی اقدام به حضور در کشوری می کنند که رونق و کسب و
کار در آن کشور وجود داشته باشد .پس اگر به دنبال رونق اقتصادی و کاهش تورم هستیم ،باید
از حضور بانک ها و سرمایه گذاران خارجی در کشور استقبال کنیم.نامبرده تاکید کرد :افزایش
سرمایه بانک های دولتی و خصوصی یک ضرورت است،از سوی دیگر هم اکنون برای در اختیار
گذاشتن اعتبارات فاینانس خارجی توسط بانک های داخلی تنگ نظری هایی وجود دارد که
اجرای طرح ها و پروژه ها را با مشکل مواجه می کند.
وی مشارکت بانک های داخلی و خارجی را ضروری دانست و گفت :بانک های داخلی می
توانند برای فاینانس با بانک های خارجی شریک شوند و از آنها تجربه کسب کنند ،به طور قطع
این اقدام برای انتقال دانش بانکی به کشور موثر خواهد بود.وزیر صنعت افزود :در حال حاضر قرار
است شش هفت بانک داخلی با بانک های خارجی همکاری داشته باشند ،بنابراین انتظار می رود
بانک های داخلی برای رفع مشکالت اقتصادی به طور جدی این موضوع را دنبال کنند.
نعمت زاده همچنین در حاشیه این کنفرانس اظهار داشت :هم اکنون بخش صنعت و معدن
کشور در یک بخش به افزایش سرمایه گذاری و در بخش دیگر به سرمایه در گردش نیاز دارد
که طبق محاسبات انجام شده در بخش صنعت و معدن به  ۱۵۰میلیارد دالر سرمایه در گردش
نیاز داریم.
وی افزود :از این میزان حدود  ۳۰درصد توس��ط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی و ۷۰
درصد توسط بانک ها تامین می شود و در حال حاضر روش دیگری برای تامین منابع مالی بخش
صنعت و معدن نداریم.
راه اندازی بازار دارایی های فکری در فرابورس
علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دیگر سخنران این کنفرانس از راه اندازی
بازار دارایی های فکری در فرابورس خبر داد و گفت :بزودی شاهد افتتاح این بازار خواهیم بود.
وی افزود :توسعه اقتصاد دانش بنیان در فرمایشات مقام معظم رهبری و هم در سیاست های
کلی نظام تاکید شده است اما یکی از کارهایی که در بازار سرمایه انجام گرفته است ،ایجاد بورس
ایده و بازار دارایی های فکری است که بزودی راه اندازی می شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد :ابتدا باید اختراعات و اکتشافات ثبت و سپس در فرا بورس
عرضه شود.
با راه اندازی این بازار در بلندمدت صاحبان ایده می دانند جایی هست که ایده آنها را خریداری
یا مورد حمایت مالی قرار بگیرد.وی از فراهم شدن امکان معامالت برند در فرابورس در آینده خبر
داد که کمک می کند ارزش تجاری برندها بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
رئیس سازمان بورس گفت :خوش��بختانه ظرفیت بازارهای سرمایه رشد خوبی پیدا کرده
است ،به طوری که امسال سال اس��تثنایی در بازار سرمایه کشور از نظر شاخص های مختلف
عملکردی به شمار می رود.
وی مجموع حجم معامالت امسال بازار سرمایه کش��ور را  ۱۷۲هزار میلیارد
تومان عنوان کرد و افزود :از ابتدای امسال تاکنون در بورس اوراق بهادار  ۹۰هزار
میلیارد تومان ،فراب��ورس  ۲۶هزار میلیارد تومان ،ب��ورس کاال  ۵۶هزار میلیارد

ششمین کنفرانس تامین مالی
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تومان و در بورس انرژی  ۴۰۰میلیارد تومان سهام معامله شده است .ارزش بازار سرمایه به  ۵۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که این نشان دهنده ظرفیت باالی این
بازار است.

1

پرداخت  ۱۹هزار میلیارد ریال تسهیالت
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم گفت :بانک های کشور در  ۱۰ماهه امسال  ۱۹هزار و  ۳۴۰میلیارد ریال تسهیالت به بخش های مختلف پرداخت کرده اند که
این رقم درمقایسه با مجموع سال  ۹۱بیشتر است.
وی افزود :از این میزان تسهیالت  ۵۲.۳درصد به بخش های کشاورزی ،صنعت ،معدن ،مسکن و ساختمان پرداخت شده است.
قربانی ادامه داد :نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی در سال گذشته ۹ر ۶۲درصد بود و اقدامات بانک مرکزی در مورد سالم سازی نقدینگی و رشد نقدینگی تا پایان دی
امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۷ر ۲۱درصد بوده است.
وی گفت  :از ۷ر ۲۱درصد رشد نقدینگی سهم بازار پولی ۱ر ۲درصد در  ۱۰ماهه امسال رشد داشته که این رقم در سال گذشته ۱ر۱۵درصد بوده است  .نرخ تورم هم کاهش
خوبی داشته اعتنادو در  ۱۱ماهه منتهی به بهمن امسال که نرخ تورم ۷ر ۳۶درصد بود ،در ماه اسفند این نرخ به  ۳۵درصد رسیده وپیش بینی می شود به حدوده هدف تعیین شده
برسیم.تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی
تامین  50درصد قیمت مسکن توسط وام خرید؛

آزادسازی قیمت بلیت هواپیما از اردیبهشت

وزیر راه و شهرسازی از بررسی افزایش هزینههای حمل و نقل و مسکن در کارگروه
های مربوطه با اجرای فاز دوم هدفمندی خبر داد و پرونده آزادراه تهران-ش��مال را
"بسیار پیچیده" اعالم کرد و گفت :افزایش بیشتر وام خرید مسکن را همچنان پیگیری
میکنیم.
به گزارش خبرن��گار مهر ،عباس آخوندی امروز در جمع خبرنگاران در پاس��خ به
سئوال خبرنگار مهر در مورد افزایش بیشتر مبلغ وام  35میلیون تومانی خرید مسکن
گفت :وزارت راه و شهرسازی همواره برای افزایش وام خرید مسکن تقاضا دارد .اعتقاد
دارم که این موضوع باید به صورت تدریجی و طی گفتگوهای مستمر با
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به نتیجه برس��د و الزم است که وام خرید
مسکن حدود  50درصد قیمت مس��کن یک خانوار با درآمد متوسط را
تامین کند.
وزیر راه و شهرسازی افزود :میزان افزایش مبلغ وام  35میلیون تومانی
خرید مسکن بستگی به شهرها و نهادهای مختلف دارد ،با این وجود این
میزان وام باید بتواند  40تا  50درصد قیمت یک خانه متوسطه خانوار با
درآمد متوسط را از طریق یک پس انداز تامین کند و وزارت راه و شهرسازی این موضوع
را به صورت یک هدف مرتبا تعقیب و پیگیری می کند ،اما کاری سخت است ،زیرا بازار
مالی مسکن توسعه نیافته است و توسعه آن زمانبر.
وی اضافه کرد :این موضوع باید توسط شورای پول و اعتبار تصویب شود که آن هم به
زور نیست و باید قانع شوند و در عین حال ،وزارت دارایی نیز موافقت خود را افزایش وام
اعالم کند ،در عین حال باید انواع نهادهای مالی درگیر نیز موافقت کنند  ،با این وجود
ما با حوصله هدفمان را پیگیری می کنیم و پیش می بریم.
آخوندی در مورد بررس��ی های کارگروه های هدفمندی یارانه ها و آثار آن برای
افزایش قیمتها در فاز دوم گفت :تاکنون سه جلسه کارگروه حمل و نقل در این ارتباط
برگزار شده ،این در حالی است که کارگروه انرژی در مورد قیمتها تصمیم گیری می
کند ،اما مقرر شده اس��ت که آثار اجرایی هدفمندی در فاز دوم در حوزه حمل و نقل
توسط کارگروه حمل و نقل بررسی و نتیجه آن به کارگروه انرژی ارائه شود.
وزیر راه و شهرسازی به برنامه ریزی برای نوسازی ناوگان ریلی ،باری ،جاده ای و...
اشاره کرد و افزود :ناوگانهای باری ایران بسیار ضعیف است و از جهت مصرف سوختی
یکونیم برابر آنچه که باید سوخت مصرف می کنند ،در عین حال از جهت ایمنی دارای
مشکالت جدی هستند.
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وی ادامه داد :کاهش سن ناوگان حمل و نقل و نوسازی از محورهای اصلی در دستور
کار است و قرار است برنامه ای اجرایی طی یک دوره پنج ساله به رئیس جمهور در این
زمینه ارائه شود.
آخوندی در م��ورد افزایش هزینه های حمل و نقل و مس��کن با اج��رای فاز دوم
هدفمندی یارانه ها گفت :اجرای فاز دوم در سال  93انجام خواهد شد ،بنابراین بررسی
های تکمیلی در این زمینه انجام نشده اس��تغ بدین ترتیب در این زمینه اعمال نظر
نخواهند کرد و با مشخص شدن نتایج رقمها را اعالم خواهیم کرد.
متنوعسازی قیمت بلیت هواپیما از اردیبهشت سال آینده
وزیر راه و شهرسازی در مورد بحث متنوع سازی قیمت بلیت هواپیما اظهار داشت:
قرار بود در سال اول برنامه پنجم یعنی س��ال  90متنوع سازی قیمت بلیت
هواپیما صورت گیرد که هنوز اجرا نش��ده و به تعویق افتاده اس��ت ،اما تمام
محاسبات مربوطه انجام شده است ،بر این اساس اجرای ماده  161قانون برنامه
پنجم توسعه در اردیبهشت ماه سال آینده آغاز و کلید خواهد خورد.
پرونده آزادراه تهران -شمال
 وی در مورد پرونده آزادراه تهران -شمال گفت :بررسی های جامعی دراین زمینه صورت گرفته است و با رئیس بنیاد مستضعفان بحث هایی انجام و
قرار شده است که یا یک برنامه تسریع ارائه کنند یا اینکه دولت برنامه خود را اتخاذ کند،
بنابراین مذاکرات در حال انجام است .پرونده و پروژه آزادراه تهران -شمال بسیار پیچیده
و دارای مشکالت فنی و حقوقی است.
آخوندی ادامه داد :به فرض اینکه قطعه یک به نتیجه و اتمام برسد ،قطعه دو و سه
تنها پیشرفتی در حد  2و  3درصد دارد .بنابراین هم مساله فنی و هم مساله مالی مطرح
ن قیمت بوده و هنوز گفتگوها به نتیجه نهایی
است ،به طوریک ه این پروژه بسیار گرا 
نرسیده است.
ابالغ بخشنامه اتخاذ تمهیدات فوری برای شب عید
وزیر راه و شهرسازی در مورد تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای انجام مسافرت
های نوروزی خاطر نشان کرد :س��ه هفته پیش بخشنامه بازنگری شریانهای اصلی
راهها را به استانهای کشور ابالغ کردیم ،در عین حال بر اساس این بخشنامه تمهیدات
فوری برای شب عید تدارک دیده شده که در این راستا گزارشات استانی اخذ و اعتبارات
استانی ارسال شده است و طی بخشنامهای تمام حمل و نقل ها باید توسط شرکتهای
مسافربری با سابقه انجام شود.تامین مالی
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 860هزار خانوار ایرانی در مسکن یک اتاقه زندگی
میکنند

وزیر راه و شهرسازی با طرح ایده ای برای اجرای هدفمندی یارانه ها ،مدل مالیات
منفی به جای یارانه نقدی را پیشنهاد کرد و گفت :در حال حاضر 860هزار خانوار ایرانی
در مسکن کوچک (یک اتاق و کمتر) زندگی می کنند.
به گزارش خبرنگار مهر ،عباس آخوندی امروز در ششمین کنفرانس توسعه نظام
تامین مالی در ایران گفت :در حال حاضر در وضعیت آشفتگی کالن اقتصادی به سر می
بریم ،با این وجود دولت برخی از آشفتگی های جدی را پشت سر گذاشته است.
وزیر راه و شهرسازی ،یکی از مسائل مهم در کشور را بازتوزیع مالیات
ذکر کرد و با اشاره به اینکه هنوز به جمع بندی روشنی در بخش مالیاتها
نرسیده ایم ،افزود :هنوز با مفهوم عدالت ،همبستگی اجتماعی و مباحث
این چنینی و اینکه با آنها چه کار خواهیم کرد به یک جمع بندی مشخص
نرسیده ایم .هنوز به این نتیجه رسیده ایم که با پدیده فقر چگونه برخورد
خواهیم کرد تا این گونه مس��ایل در کشور حل نش��ود ،همچنان درگیر
مشکالت خواهیم بود.
وی با اشاره به این مطلب که هنوز س��نجش موفقیت دولت تعریف نشده است و
مشخص نیست که عملکرد دولت یازدهم چگونه سنجیده شود ،افزود :در مباحث کلی
الزم است به تعاریف مشخصی برسیم.
آخوندی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه آنچه مالیات را می تواند
توجیه کند مسئله بازتوزیع ثروت است ،افزود :مالیات نه تنها نگاهی به بازتوزیع ثروت
ندارد بلکه بخش کوچکی از هزینه های دولت را تامین می کند به طوری که  30تا 40
درصد هزینه های جاری دولت از طریق مالیات تامین می شود.
وی به بحث هدفمندی یارانه ها در کشور اش��اره کرد و اظهار داشت :اجرای این
طرح نه تنها رفع فقر را به جایی نرساند بلکه مناسبات اجتماعی و ارتباط بین جامعه و
دولت را بیش از پیش مخدوش کرد در حالی که این طرح می توانست در قالب دیگری
اجرا شود.
آخوندی گفت :یارانه چیزی نیست جز مالیات منفی ،هدفمندی یارانه ها مالیات
منفی است .افراد دارای درآمد زیر خط فقر نه تنها نباید مالیات بدهند بلکه باید مالیات
منفی بگیرند ،با این وجود اگر به هر نفر  45هزار تومان مالیات منفی بدهیم ،ساالنه
بیش از  500هزار میلیارد تومان مالیات منفی رقم خواهد خورد.
وی با تاکید بر اینکه مخالف پرداخت نقدی یارانه ها نیس��تم ولی عنوان پرداخت
باید مشخص شود ،گفت :اینکه عنوان این پرداخت مالیات منفی ،کمک به نیازمندان
متقاضی و  ...است ،باید مشخص باشد .این گونه مسائل نیازمند بحث و بررسی است.

وزیر راه و شهرسازی عدالت ،همبستگی و افزایش رفاه شهروندان را سه هدف اصلی
در طرحهای دولت ذکر کرد و گفت :اگر دولت موفق به کاهش هزینه های مبادله در
جامعه نشود و رقابت افزایش نیابد ،قیمت تمام ش��ده محصول باال می رود و در عین
حال ،قدرت رقابت محصوالت ایرانی در جهان کاهش خواهد یافت و رفاه شهروندان
نزول خواهد کرد؛ بنابراین باید به یک مفهوم مشخصی از کاهش هزینه و افزایش رقابت
برسیم.
وی تاکید کرد :نیاز داریم که در ایران پدیده فقر شهری را به رسمیت بشناسیم ،این
پدیده جدی است و باید در برنامه های جامعه مدنظر قرار گیرد به طوری که
متوسط جمعیت زیر خط فقر از سال  84تاکنون از  26درصد به  35درصد
افزایش یافته است.
آخوندی با پیش بینی اینکه تقاضای مسکن طی سالهای آتی در ایران رو
به رشد خواهد بود ،افزود :تقاضای مسکن با بعد خانوار کوچک تر با توجه به
عقب افتادن سن ازدواج در سالهای آتی افزایش خواهد یافت و نرخ رشد آن
باال خواهد رفت؛ بنابراین به یک سرمایه گذاری جدی در بخش مسکن نیازمندیم.
وزیر مسکن و شهرس��ازی با بیان اینکه تراکم خانوار در مسکن باید کوچک شود،
تصریح کرد :در حال حاضر  860هزار خانوار در کشور ( در یک اتاق و کوچکتر) زندگی
می کنند که ناشی از داستان فقر شهری است ،بنابراین ساخت یک و نیم میلیون واحد
مسکونی در شهرها و روستاها در دستور کار باید قرار گیرد.
آخوندی در بخش دیگری از س��خنان خود با بیان اینکه بیش از  5سال است که
داستان زمین و ساختمان در ایران مطرح اس��ت اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است،
افزود :همچنین صندوقهای مستغالت هنوز در بازار سرمایه به نتیجه نرسیده است؛
دلیل اینکه این صندوق ها هنوز امکان فعالیت ندارند به مسئله بازار فروش مربوط می
شود و اینکه نظام بانکی از خریداران حمایت کند بنابراین در وزارت راه و شهرسازی این
موضوع مورد پیگیری قرار می گیرد و با همکاری بانک مرکزی و وزارت دارایی موضوع
مورد بحث و پیگیری قرار خواهد گرفت.
وزیر راه و شهرسازی به موضوع حمایت دولت از طبقه متوسط و گروه های کم درآمد
در بحث خانه دار شدن اشاره کرد و گفت :روش های خرید خدمت در دولت باید مورد
بررسی قرار گیرد یعنی اگر قرار است که دولت از طبقه پایین و کم درآمد حمایت کندنه
اینکه مستقیما وارد ساخت و ساز شود بلکه این کار توس��ط شهرداری ها  ،نهادهای
مردمی و بخش خصوصی صورت گیرد.تامین مالی
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آخوندی عنوان کرد:
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ششمین کنفرانس تامین مالی
نعمت زاده:

 110میلیارد دالر از سرمایه در گردش بخش صنعت توسط
بانک ها تامین می شود
تهران  -ایرنا  -وزی��ر صنعت ،معدن و تج��ارت ایران
گفت :سرمایه در گردش مجموع بخش صنعت و معدن
به  150میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد که  70درصد آن
یعنی در حدود  105تا  110میلیارد دالر توسط بانک ها
تامین می شود.
به گزارش خبرنگار اقتص��ادی ایرنا ،محمدرضا نعمت
زاده روز یکشنبه در حاشیه ششمین کنفرانس توسعه نظام
تامین مالی در ایران در جمع خبرنگاران در خصوص نیازهای بخش صنعت و معدن
اظهار داشت :هم اکنون بخش صنعت و معدن کشور در یک بخش به افزایش سرمایه
گذاری و در بخش دیگر به سرمایه در گردش نیاز دارد که طبق محاسبات انجام شده
در بخش صنعت و معدن به  150میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داریم.
وی افزود :از این میزان حدود  30درصد توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی
و  70درصد توسط بانک ها تامین می شود و در حال حاضر روش دیگری برای تامین
منابع مالی بخش صنعت و معدن نداریم.
نعمت زاده گفت :توس��عه بخش صنعت و معدن افزایش اشتغال را در پی خواهد
داشت که برای ایجاد این اشتغال مناسب باید همه تالش بیشتری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه اقتصاد ما بانک محور اس��ت تصریح کرد :ضمن اینکه باید تالش
کنیم که بازار سرمایه اولیه را فعال سازیم باید در جهت تقویت سایر بانک های کشور
نیز اقدام کنیم.
نعمت زاده در خصوص افزایش س��رمایه نیز گفت :در بودجه سال  93پیش بینی
های اولیه بازار سرمایه انجام شده است ،اما این میزان نیز کافی نیست و باید بیش از
این تقویت شود.
وی در خصوص حضور بانک های خارجی در کشور نیز افزود :برای توسعه اقتصاد
کشور باید بانک های خارجی در کشور شعبه داشته باشند تا اقتصاد کشور پر رونق شود
که همین امر رقابت بین بانکهای داخلی و خارجی را نیز به دنبال دارد،
همانگونه که بین بانک های دولتی و خصوصی رقابت هایی ایجاد شد ،به طور قطع
باعث می شود منابع بیشتری به کشور سرریز و بخشی از اقتصاد ما احیاء شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره مش��ارکت بانک های خصوصی با بانک های
خارجی نیز گفت :بانک های خصوصی می توانند با بانک های خارجی مشارکت کرده
تا از این طریق سرمایه خارجی وارد کش��ور شود ،همانطوری که در بخش های دیگر
اقتصاد توصیه به سرمایه گذاری مشترک داریم در ذهن بانک ها نیز باید این مشارکت
صورت پذیرد و منعی در این زمینه نداریم.
وی در خصوص خط اعتباری اظهار داش��ت :به طور معم��ول بانک های داخلی و
بانکهای تخصصی از بانک های خارجی خط اعتباری دریافت می کنند و آن را در اختیار
سرمایه گذاران قرار می دهند که باید این امر در کشور احیاء شود.
نعمت زاده درباره فاینانس خارجی نیز گف��ت :امیدواریم پس از تحریم ها بخش
فاینانس خارجی فعال تر شود ،چرا که هم اکنون این فاینانس محدود به کشورهای
بلوک شرق است که امیدواریم توسعه یابد.
وی تاکید کرد :در این زمینه بانک های داخلی باید فع��ال برخورد کنند ،چرا که
منابع از طریق بانکهای خارجی تامین و از طریق بانک های داخلی گشایش اعتبارات
می شود .تامین مالی

اسفند 1392
نماینده بانک توسعه اسالمی:

دهه آینده دهه مسئولیت اجتماعی شرکتها است

تهران  -ایرنا  -نماینده بانک توس��عه اسالمی گفت:
دهه آین��ده از بعد اقتصادی ،دهه مس��وولیت اجتماعی
شرکتها اس��ت و جای این موضوع در مباحث اقتصادی
ایران خالی است .
نماینده بانک توسعه اسالمی :دهه آینده دهه مسئولیت
اجتماعی شرکتها است
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،طهماسب مظاهری
در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران افزود :مسئولیت اجتماعی
شرکتها موضوعی است که از  15تا 20سال پیش شکل گرفته و در  2تا سه سال اخیر
رونق جدی داشته است.
وی ادامه داد :یکی از راه حلهای ضروری در فعالیت اقتصادی با تاکید بر تامین
منابع مالی برای سرمایه گذاری ،توجه به مسئولیت اجتماعی شرکتها است.
نماینده بانک توسعه اسالمی اظهار داشت:مقایسه روشهای سنتی و جدید در
بخش تامین مالی نشان می دهد در روش سنتی بسته های مختلف تامین منابع
مالی تعریف شده و منافع ذی نفعان نیز حفظ شده است.
مظاهری افزود :این روش همه طرفها را از ابتالء به ربا حفظ می کند و این بسته
امروزه در غرب بدون مبنا قراردادن موضوعات فقهی وشرعی در قالب روشهای بی او
ای ،بی ال ئی و ای او تی و مشارکت بکار گرفته شده است .
وی گفت :توجه به مس��ئولیت اجتماعی ش��رکتها و حفظ منافع ذی نفعان از
موضوعاتی است که طی یکی دو سال آینده بیشتر خود را نشان خواهد داد و باید از
آن استفاده کرد تا نظام اقتصادی در این جهت حرکت کند .
نماینده بانک توسعه اسالمی اضافه کرد :در بازار امروز دنیا شرکتهایی که ریشه
دارند  ،شرکتهایی هستند که به عنوان یک تاجر پولدار ،فعال اقتصادی و تولیدکننده
بزرگ صرف نیستند و سابقه آنها به دلیل خیری است که از آنها به جامعه می رسد .
مظاهری نتیجه گیری کرد که بودن یک شرکت در جامعه در شرایط فعلی در گرو
نگاه به مسئولیت اجتماعی است .تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی
نباید مانع از ورود بانكهای خارجی به كشور شویم
سالها گمان میکردیم که اگر سرمایه گذار خارجی
به کش��ور بیاید با خود بیعفتی و جاسوسی میآورد.
امروز آش��کار شده كه اش��تباه میکردیم به گمان من
اگر امروز هم اجازه حضور بانکه��ای خارجی را ندهیم
اشتباه كردهایم.
نعمت زاده تاكی��د كرد:در س��الهای اخیر علیرغم
افزایش منابع ارزی در خصوص افزایش سرمایه بانكها
غفلت شده است.كه البته برای بهبود آن قدمهای نخس��ت را در دولت جدید و در
بودجه سال  93برداشتهایم.
به گزارش خبرنگار ایلنا محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در
ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران در مرکز همایشهای سازمان
صدا و سیمای جمهوری اسالمی با تاکید بر این که اقتصاد ما جدای از بخش دولتی و
بودجههای عمومی متکی به بانکها است افزود :توسعه اقتصادی ما بانک محور است
البته این کافی نیست .ما باید منابع و روشهای دیگر را نیز ارا ئه دهیم ولی با توجه به
این که توسعه اقتصادی ما متبنی بر بانکها است باید توجه بیشتری به رفع موارد و
اشکاالت بانکها داشته باشیم.
وی افزود:من خود در زمان مسئولیتم حدود  12هزار میلیارد دالر از با نکهای
خارجی در عرض  8سال تسهیالت گرفتم که  75درصد آن از طریق بانک ملت بوده
است از این رو خوشحالم که این بانک با س��ابقه خوب کذشته دست به اقدام امروز
زده است
وی افزود :ما  30یا  40در صد تورم داریم با افزایش  3برابری نرخ ارز مواجه هستیم
در عین حال خبری از افزایش سرمایه بانکها نیست .این در حالیست كه اگر سرمایه
بانکها را به سه برابر برسانیم تازه با چند سال پیشین مساوی خواهیم شد.
نعمت زاده تاكید كرد:در سالهای اخیر علیرغم افزایش منابع ارزی در خصوص
افزایش سرمایه بانكها غفلت شده است.كه البته برای بهبود آن قدمهای نخست را
در دولت جدید و در بودجه سال  93برداشتهایم.
نعمت زاده ادامه داد:اولین قدم این است که سرمایه بانکهای دولتی نیمه دولتی
یا خصوصی را افزایش دهیم كه با توجه به فرمایشات امام راحل عظیم الشان اعتقاد
داریم که در جمهوری اسالمی بن بست وجود ندارد شما حاضران اهل فن هستید
و باید راهی بیابید.
وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه با اظهار امیدواری نسبت به این موضوع که
تحریمها به زودی رفع گردد،خاظر نشان کرد :باید اجازه دهیم بانکهای خارجی
بیایند و در کشور مستقر شوند .نباید تند روی کنیم آمدن بانک های خارجی یعنی
توسعه اقتصاد آنگاه که بانكهای خارجی ببینند که کار در ایران رونق دارد در کشور ما
شعبه افتتاح می کنند كه از عالئم آن رونق اقتصادی است.
وی گفت:ما نباید مانع از سرمایه گذاری و ورود بانكهای خارجی به كشور باشیم
بلكه باید رونق اقتصادی مانع این کار شود .چرا که در این خصوص مشکل قانونی
نداریم و مشکل ما ذهنی است.
وی افزود :سالها گمان میکردیم که اگر سرمایه گذار خارجی به کشور بیاید با
خود بی عفتی و جاسوسی میآورد .امروز اشکار شده كه اشتباه میکردیم به گمان
من اگر امروز هم اجازه حضور بانکهای خارجی را ندهیم اشتباه كردهایم هر چه زودتر
در این زمینه فعال شویم بهتر است.
وزیر صنعت افزود :چرا بانکهای خصوصی ما با بانکهای خارجی شریک نمیشوند؟
نمیتوان همه سرمایه را از بودجه دولت تامین کرد البته ممكن است امروز این کار به
دلیل تحریم کمی دشوار باشد،اما این باید از اهداف مهم ما قرار گیرد.
نعمت زاده افزود :چرا باید دستها را باال بیریم و بگوییم منابع نداریم و بانک مرکزی
ما را جریمه کند .بانکهای تخصصی در این زمینه فعال باشند و کشور را آباد کنند .
وی در پایان گفت :خواهش من این است که در شرایطی که دولت تالش میکند
سدها را بشکند و راه را باز کند ارتباط خود را باخارج بیشتر کنیم ،شما باید به طور
جدی بخواهید تا این راه باز شود دش��من این راه را بسته است .بهتر است بانکهای
داخلی با طرفهای خارجی مذاکره کنند.تامین مالی

نقش  83درصدی نظام بانکی در تامین منابع مالی
مدیر عامل بانک ملت با بیان این ایران از نظر توسعه بازار
مالی رتبه  130را در بین  148کش��ور دارا است ،گفت :طبق
آمارهای رسمی نظام بانکی در تامین منابع مالی کشور سهم
 83درصدی را به عهده داشته است.
نقش  83درصدی نظام بانکی در تامین منابع مالی
به گزارش پارس به نقل از ایس��نا ،محمدرضا ساروخانی در ششمین کنفرانس
توس��عه تامین مالی با بیان این که در حال حاضر دولت یازدهم فرصت مناسبی را
هم در بازار سرمایه و هم در بازار پول ایجاد کرده تا تامین مالی پروژهها و بنگاههای
اقتصادی انجام شود ،گفت :در این زمینه بازار پول و سرمایه به تعامل و نکات مشترک
خوبی دست پیدا کردهاند.
وی با تاکید بر این که ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ضرورت تامین مالی برای
پروژههای بزرگ و حیاتی کشور را دو چندان کرده است ،خاطرنشان کرد :توسعه
نظام مالی کشور در کنار ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی تحقق هر چه سریعتر
برنامهریزیهای کالن اقتصادی را در پی دارد و در این بستر نباید فرصت به وجود
آمده برای تامین مالی را از دست داد.
ساروخانی با اشاره به این که ایران از نظر توسعه بازار مالی درمیان  148کشور
جهان رتبه  130را دارا است ،گفت :بدون شک برگزاری چنین هماندیشیهایی به
شناخت وضع موجود و ارائه راهکارهای الزم جهت ارتقای این رتبه کمک خواهد
کرد.
وی در ادامه افزود :توسعه نظام مالی کشور تحقق هر چه بهتر و سریعتر برنامههای
کالن کشور را در پی خواهد داشت و در این راستا بر اساس پیشبینیهای صورت
گرفته  1100میلیارد دالر منابع جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در کشور
مورد نیاز است و بنابر آمارهای رسمی نظام بانکی در تامین منابع مالی کشور به طور
متوسط سهم  83درصدی را در س��الهای اخیر بر عهده داشته است .اما امیدواریم
با توسعه و تقویت بازار سرمایه تعادل نس��بی در این بخش حاصل و بازار سرمایه با
دستیابی به جایگاه واقعی خود در کنار نظام بانکی بیش از پیش محرک توسعه نظام
اقتصاد کشور باشد.
مدیر عامل بانک ملت با اشاره به اینکه در روزهای پایانی بهمن ماه شاهد ابالغ
سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بودیم که تاکیدات قبلی
معظمله در خص��وص اقتصاد دانش بنیان را به یک س��ند راهب��ردی تبدیل کرد،
خاطرنشان کرد :اقتصاد مقاومتی الگوی مکمل در کنار سیاستهای کالن اقتصادی
به حساب میآید که حرکت در مسیر آن اهداف اقتصادی سند چشمانداز  20ساله را
با سرعت بیشتری محقق خواهد کرد.
ساروخانی با اشاره به این که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در  24بند توسط
مقام معظم رهبری ابالغ شده است خاطرنشان کرد :در بند نهم این سیاستهای کالن
اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور در جهت تقویت بخش واقعی اقتصاد
مد نظر قرار گرفته است .از این رو تامین مالی جزء الینفک این سیاست کالن تلقی
میشود که نظام بانکی نقشی بیبدیل در تحقق آن خواهد داشت.
مدیر عامل بانک ملت در ادامه با بیان این که این بانک همچون گذشته درصدد
است با تطبیق فعالیتهای خود با نیازهای کشور در راستای تحقق منویات مقام
معظم رهبری گام بردارد ،اظهار کرد :آنچه در سیاست اقتصاد مقاومتی بسیار
تاکید شده بحث تقویت کارآفرینی و حمایت از محققان در راستای اقتصاد دانش
بنیان است و در این راستا بانک ملت با راهاندازی بانک ونچر کشور را در قالب گروه
توسعه کارآفرینی ملت در دستور کار قرار داده است.تامین مالی
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ششمین کنفرانس تامین مالی
پیمان قربانی گفت:

اقتصاد کشور بانک محور است و باید تاکید کنم که بانکها
در تامین مالی دریغ نکردهاند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بازار سرمایه رشد مناسبی داشته
که از آن دفاع می کنیم خاطرنشان کرد :این بازار ظرفیتهای بیشتری دارد و وزیر امور
اقتصادی و دارایی نیز بر تامین سرمایه اولیه در بورس تاکید دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بازار سرمایه (س��نا) ،پیمان قربانی در ششمین
کنفرانس توسعه نظام تامین مالی با بیان اینکه در ابتدا تحلیل برخی اقتصاددانان این
بود که رشد اقتصادی به خودی خود منجر به توسعه نظام مالی میشود ،تصریح کرد:
پس از وقوع برخی بحران ها دراقتصاد جهان اقتصاددانان به این نتیجه رس��یدند که
توسعه نظام مالی باید همراستا با رشد اقتصادی باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اشاره به اینکه اقداماتی در بانک مرکزی در راستای
سالم سازی نقدینگی انجام شده است به طوری که افزایش نقدینگی از محل ضریب
فزاینده باشد ،اظهار کرد :رشد نقدینگی در دی ماه  92نس��بت به اسفند 21.7 ،91
درصد بوده است که اگر س��هم پنج موسسه و بانک را که اطالعاتشان
به تازگی وارد آمار بانک مرکزی شده خارج کنیم این شاخص به 18
درصد میرسد.
وی با اشاره به اینکه توسعه نظام مالی و رشد اقتصادی در هم تنیده
است و باید با هم حرکت کند،اضافه کرد :با توجه به این که اقتصاد ما در
حال رشد است و ظرفیتهای بسیاری برای توسعه و رشد تولید ناخالص
داخلی وجود دارد ظرفیت برای بازارهای مالی بسیار زیاد است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه به لحاظ شرایط اقتصادی کشور فضا
برای معرفی محصوالت جدید نظام مالی فراهم اس��ت افزود :البته این امر بدان معنا
نیست که به مقررات احتیاطی در این زمینه نیاز نداریم.
قربانی با تاکید بر اهمیت ثبات مالی گفت :این موضوع آن قدر اهمیت دارد که ثبات
تعدادی از بانکهای مرکزی در دنیا هدف اصلی خود را ثبات مالی قرار دادهاند.
وی اظهار کرد :در حال حاظر که سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم
رهبری ابالغ شده ایمن کردن نظام مالی از شوکهای وارده و ثبات مالی گامی مهم در
جهت سیاستهای اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی به افزایش سهم بخش غیر دولتی از بازار پولی و شبکه
بانکی کشور از هشت درصد از سال 70به  65درصد در سال جاری اشاره و خاطرنشان
کرد :اتخاذ سیاستها باید مبتنی بر واقعیات اقتصاد کالن باشد.
وی با بیان اینکه پروژههای بلندپروازانه در کشور تعریف شده که به نظام بانکی فشار
وارد کرده است گفت :مثال این امر اجرای طرح مسکن مهر است.
قربانی به افزایش بدهیهای بانکها به بانک مرکزی در پی اجرای چنین پروژههایی
اشاره و اضافه کرد :در سال  91نسبت تسهیالت به سپردهها پس از کسر سپرده قانونی
 99.8درصد بوده است که این آمار نشان از آن دارد که بانکها در تامین مالی مشارکت
داشتهاند اما باید توجه کرد که بانکها نمی توانند فراتر از توانشان عمل کرده وبیش از
منابع خود تسهیالت پرداخت کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود :اگر از بانک ها توقع داشته باشیم بیش از منابع
خود تسهیالت پرداخت کنند باید از محل منابع پر قدرت بانک مرکزی منابعشان را
تامین کنند که نتیجه آن اجرای طرح مسکن مهر در کشور می شود که منجر به افزایش
پایه پولی شد.
وی اظهار کرد :در دولت جدید از مقام سیاست گذار پولی درخواست شد که ضمن
کاهش تورم ثبات نرخ ارز نیز حفظ شود که در این راس��تا اقداماتی در بانک مرکزی
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انجام شد.
قربانی افزود :اگر برخی بخش ها احساس میکنند که نظام بانکی کشور نتوانسته
نیازهایشان را برآورده کند به معنای همکاری نظام بانکی نیست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در دولت جدید شیوه تامین مالی
مسکن مهر سالم سازی و رشد نقدینگی نیز کنترل شد ،خاطرنشان کرد :زمینه الزم
برای هدایت منابع به بخشهای مختلف فراهم شده که باید از این روند دفاع کنیم.
قربانی به مساله حاکمیت شرکتی در بحث جلوگیری از بحران مالی اشاره و اظهار
کرد :در این راستا تقویت نظارت بر بانکها اهمیت دارد و مفهوم آن این است که سیاست
گذار پولی می خواهد از کانالها و مجاری تاثیرگذار این امر را محقق کند.
وی به اقدامات بانک مرکزی در راس��تای س��اماندهی بازار پولی اش��اره و تصریح
کرد :اقتصاد کشور بانک محور است و باید تاکید کنم که بانکها در تامین مالی دریغ
نکردهاند.
به گفته او ،نظام بانکی کشور به عنوان ستون اصلی تامین مالی نقش ایفا می کند اما
انتظارات از نظام بانکی باید در حد مقدورات باشد.
وی نس��بت نقدینگی به  GDPرا  68.2درصد اعالم و اظهار کرد:
این نسبت در جایگاه بین المللی قابل مقایسه است و در آمریکا نیز این
شاخص پیش از دو سال اخیر  68تا  70بوده است.
قربانی اضافه کرد :اگر س��هم موسس��ات زیر چتر بانک مرکزی که
اطالعات آن ها در آمار بانک مرکزی نیامده را در نظر بگیریم این شاخص
به بیش از  68می رسد .بنابراین نس��بت نقدینگی به  GDPدر کشور
پایین نیست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت پایه پولی به  GDPباال است
گفت:هر چه تامین نقدینگی از محل ترازنامه بانک مرکزی باشد نشان از تامین مالی
ناسالم دارد که متاسفانه اقتصاد ما در دهه اخیر درگیر این موضوع بوده است.
قربانی با اشاره به اینکه اقداماتی در بانک مرکزی در راستای سالم سازی نقدینگی
انجام شده است اضافه کرد :رشد نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری نسبت به اسفند
ماه سال گذشته  21.7درصد بوده است که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته
 23.7درصد بوده است.
وی گفت :البته بخشی از این آمار مربوط به ورود دادههای پنج بانک و موسسه به آمار
بانک مرکزی است که اگر 2.9درصد مربوط به این دادهها را کنار بگذاریم رشد نقدینگی
در  10ماهه سال جاری  18درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رش��د نقدینگی را مهار کردهایم
گفت :همچنین س��عی کرده ایم نقدینگی از محل جدید فزاینده افزایش یابد و پایه
پولی کاهش یابد.
قربانی به کاهش نرخ تورم اشاره و اضافه کرد :پیش بینی میشود با ادامه وضعیت
موجود به اهداف مشخص شده از سوی مسووالن برسیم .ضمن این که روند منفی رشد
اقتصادی کاهش یافته و پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی مثبت شود.
وی میزان تسهیالت پرداخته شده در سال گذشته  1995میلیارد تومان اعالم و
اضافه کرد :در  10ماهه سال جاری  1934میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده که
 52.3درصد آن مربوط به بخش کشاورزی ،صنعت ،معدن و ساختمان بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سهم این بخشها از  GDPبیش از
 30درصد بوده است گفت:این امر نشان از آن دارد که نظام بانکی نیز در جهت افزایش
رشد اقتصادی کشور حرکت می کند و سعی کرده که منابع به بخش های مولد هدایت
شود.تامین مالی

سنا

ششمین کنفرانس تامین مالی

خبرگزاري آريا -مدير عامل بانک ملت از تعامل دو بازار پول و سرمايه براي تامين
مالي بنگاه ها و پروژه هاي مهم اقتصادي کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از روابط عمومي بانک ملت ،محمد رضا ساروخاني
در افتتاحيه ششمين کنفرانس توسعه نظام تامين مالي که به همت بانک ملت و شرکت
تامين سرمايه اين بانک و با مشارکت دانشگاه صنعتي شريف برگزار شده است ،افزود:
در شرايط کنوني دولت تدبير و اميد فرصت مناسبي را هم در بازار سرمايه و هم در بازار
پول ايجاد کرده تا براي پروژه ها و بنگاه هاي اقتصادي تامين مالي صورت گيرد و در اين
زمينه بازار پول و سرمايه به تعامل و نقاط مشترک خوبي دست پيدا کرده اند.
وي با بيان اين نکته که ابالغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي ضرورت
تامين مالي براي پروژه ه��اي بزرگ و حياتي کش��ور را دوچندان کرده
است،گفت :توسعه نظام مالي کش��ور در کنار ابالغ سياستهاي اقتصاد
مقاومتي تحقق هر چه س��ريع تر برنامه ريزي هاي کالن اقتصادي را در
پي دارد و در اين بستر ايجاده شده نبايد فرصت به وجود آمده براي تامين
مالي را از دست داد.
رييس کنفرانس توسعه نظام تامين مالي افزود :کنفرانس تامين مالي
در سال هاي اخير تأثير بسزايي در در تبادل اطالعات و هم انديشي صاحبنظران حوزه
پول و سرمايه داشته است .يکي از شاخص هاي مورد استفاده در رتبه بندي کشورها
از لحاظ رقابت پذيري جهاني توسعه مالي يا  Financial Developmentاست.
طبق گزارشات اخير ،ايران از لحاظ توسعه بازار مالي در ميان  148کشور جهان رتبه
 130را داراست و بدون شک برگزاري چنين هم انديشي هايي به شناخت وضع موجود
و ارائه راهکارهاي الزم جهت ارتقاي اين رتبه کمک خواهد کرد.
ساروخاني با تاکيد بر اين نکته که استمرار برگزاري اين کنفرانس ،زمينه مناسبي
جهت آشنايي فعاالن اقتصادي با نحوه تأمين مالي از طريق بازار پول و سرمايه کشور
فراهم کرده است ادامه داد :مطرح شدن ايده ها و روش هاي علمي جديد در حوزه تأمين
مالي به خصوص معرفي ابزارها مالي نوين جهت بحث و بررسي و عملياتي شدن از برکات
برگزاري اين گردهمايي در سال هاي اخير بوده است که البته به طور قطع زمينه هم
گرايي و هم افزايي بيشتر بين بازار پول و سرمايه کشور را سرعت خواهد بخشيد.
مديرعامل بانک ملت افزود :توسعه نظام مالي کشور تحقق هر چه بهتر و سريع تر
برنامه هاي کالن کشور را در پي خواهد داشت .در اين راستا ،براساس پيش بيني هاي
صورت گرفته  1100ميليارد دالر منابع جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توس��عه در
کشور مورد نياز است .طبق آمارهاي رسمي ،نظام بانکي در تامين منابع مالي کشور به

طور متوسط سهم  83درصدي را در سال هاي اخير بر عهده داشته است و اميد است با
توسعه و تقويت بازار سرمايه تعادل نسبي در اين بخش حاصل و بازار سرمايه با دستيابي
به جايگاه واقعي خود در کنار نظام بانکي بيش از پيش محرک توسعه نظام اقتصادي
کشور باشد.
وي با بيان اين نکته که بانک ملت نيز به عنوان يکي از فعاالن اثرگذار نظام بانکي
شاهد پيشرفت هاي چشمگيري در عرصه جهاد و حماسه اقتصادي بوده است ،گفت:
بانک ملت در سال  1392به عنوان پنجمين شرکت برتر ايران از سوي سازمان مديريت
صنعتي معرفي شد و با ارزش بازاري بالغ بر  84هزار ميليارد ريال در بورس ،هم اکنون
يکي از شرکت هاي اثرگذار در بازار سرمايه است .بانک ملت در راستاي حرکت هرچه
قوي تر به سمت بانکداري جامع و در راس��تاي تحقق اهداف تامين مالي حوزه انرژي
جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه ،با توجه به تجربيات حوزه بانکداري خود اقدام
به راه اندازي صندوق هاي ارزي انرژي کرده است .عالوه بر اين بانک ملت،
س��رمايه گذاري در مديريت بهينه دارايي ها و بدهي هاي ارزي ،توس��عه
بانکداري الکترونيک و سرمايه گذاري خطرپذير را در راس برنامه هاي ميان
مدت خود قرارداده است.
وي خاطر نشان کرد :در روزهاي پاياني بهمن ماه سال جاري نيز شاهد
ابالغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري بوديم
که تاکيدات قبلي معظم له در خصوص اقتصاد دانش بنيان را به يک سند
راهبردي مبدل کرد .اقتص��اد مقاومتي الگويي مکمل در کنار سياس��ت هاي کالن
اقتصادي محسوب مي شود که حرکت در مسير آن اهداف اقتصادي سند چشم انداز
بيست ساله را با سرعت بيشتري محقق خواهد نمود.
مدير عامل بانک ملت با اشاره به ابالغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در بيست
و چهار بند توسط مقام معظم رهبري گفت ،در بند نهم اين سياست هاي کالن ،اصالح
و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور در جهت تقويت بخش واقعي اقتصاد مد نظر قرار
گرفته است ،از اين رو تأمين مالي جزء الينفک اين سياست کالن تلقي مي شود که نظام
بانکي نقشي بي بديل در تحقق آن خواهد داشت.
وي خاطر نشان کرد :بانک ملت نيز به ياري خداوند همچون گذشته در صدد است با
تطبيق فعاليت هاي خود با نيازهاي کشور در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري
گام بردارد .آن چه که در سياست اقتصاد مقاومتي بسيار تأکيد شده ،بحث تقويت کار
آفريني و حمايت از محققين در راستاي اقتصاد دانش بنيان است .بانک ملت هم در
اولين اقدام خود در راستاي اجراي فرمايشات اخير مقام معظم رهبري تأسيس و راه
اندازي اولين بانک ونچر کشور را در قالب گروه توسعه کارافريني ملت در دستور کار
قرار داده است که اميد است با حمايت از نوآوران و محققين دلسوز کشور و با روحيه اي
جهادي زمينه تحقق اقتصادي مقاوم ومبتني بر دانش را فراهم کند.تامین مالی
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مدير عامل بانک ملت خبر داد:

تعامل بازار پول و سرمايه براي تامين مالي
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ششمین کنفرانس تامین مالی
آخوندی خبر داد:

متنوع سازی قیمت بلیت هواپیما از اردیبهشت 93

وزیر راه و شهرسازی از بررسی افزایش هزینه های
حمل و نقل و نیز متنوع سازی قیمت بلیت هواپیما از
اردیبهشت  93خبر داد.
به گزارش ایرنا ،عباس آخوندی روز یکش��نبه در
حاشیه ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی
در ایران در گفت و گو با خبرنگاران ،درباره برنامه های
دولت برای افزایش سقف وام 35میلیون تومانی خرید
مسکن ،گفت :وزارت راه و شهرسازی همواره خواستار افزایش وام خرید مسکن بوده
و معتقدم این موضوع باید به صورت تدریجی و طی مذاکرات مستمر با بانک مرکزی
و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نتیجه برسد.
وی با بیان آنکه وام خرید مسکن باید حدود  50درصد قیمت مسکن یک خانوار با
درآمد متوسط را تامین کند ،افزود :میزان افزایش وام یادشده متناسب با قیمت خرید
مسکن در ش��هرهای مختلف دارد ،با این وجود این وام باید بتواند  40تا  50درصد
قیمت یک خانه متوسطه خانوار با درآمد متوسط را از طریق یک پس انداز تامین
کند.وی تاکید کرد که وزارت راه و شهرسازی این موضوع را به صورت یک هدف مرتبا
تعقیب و پیگیری می کند ،اما کاری سخت است ،زیرا بازار مالی مسکن توسعه نیافته
و توسعه آن زمان بر است.وی اضافه کرد :این موضوع باید توسط شورای پول و اعتبار
تصویب شود که آن هم به زور نیست و باید قانع شوند و در عین حال ،وزارت اقتصاد نیز
موافقت خود را با افزایش وام اعالم کند ،در عین حال باید انواع نهادهای مالی درگیر
نیز موافقت کنند ،با این حال ما با حوصله این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
نوسازی ناوگان ریلی ،باری و جاده ای
آخوندی درباره بررس��ی کارگروه های هدفمندی یارانه ها و آثار آن بر افزایش
قیمت ها در فاز دوم نیز گفت :تاکنون سه جلسه کارگروه حمل و نقل در این ارتباط
برگزار شده ،این در حالی است که کارگروه انرژی در مورد قیمت ها تصمیم گیری می
کند ،اما مقرر شده که آثار اجرایی هدفمندی در فاز دوم در حوزه حمل و نقل توسط
کارگروه حمل و نقل بررسی و نتیجه آن به کارگروه انرژی ارائه شود.
وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه ریزی ها برای نوسازی ناوگان ریلی ،باری ،جاده
ای افزود :ناوگان حمل و نقل بار ایران بسیار فرسوده است به طوری که یک و نیم برابر
استاندارد ،سوخت مصرف می کنند ،ضمن آنکه از لحاظ ایمنی نیز دارای مشکالت
جدی هستند.وی کاهش سن ناوگان حمل و نقل و نوسازی این بخش را از محورهای
اصلی وزارت راه عنوان کرد و گفت :قرار است برنامه اجرایی طی یک دوره پنج ساله
به رئیس جمهور ارائه شود.آخوندی درباره افزایش هزینه های حمل و نقل و مسکن
با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ،اظهار داشت :اجرای فاز دوم در سال  93انجام
خواهد شد ،بنابراین بررس��ی های تکمیلی در این زمینه انجام نشده است و بدین
ترتیب با مشخص شدن نتایج ارقام مورد نظر را اعالم خواهیم کرد.
متنوع سازی قیمت بلیت هواپیما از اردیبهشت سال آینده
وزیر راه و شهرسازی درباره ضرورت متنوع سازی قیمت بلیت هواپیماها افزود:
قرار بود در سال اول برنامه پنجم یعنی سال  90متنوع سازی قیمت بلیت هواپیماها
صورت گیرد که هنوز این امر عملی نشده و به تعویق افتاده است ،اما تمام محاسبات
مربوطه انجام شده ،براین اس��اس اجرای ماده  161قانون برنامه پنجم توسعه در
اردیبهشت ماه سال آینده آغاز و کلید خواهد خورد.
پرونده آزادراه تهران -شمال
آخوندی درباره وضعیت پرونده آزادراه تهران -شمال نیز تصریح کرد :بررسی های
جامعی در این زمینه صورت گرفته و با رئیس بنیاد جانبازان و مستضعفان بحث هایی
انجام و قرار شده که یا یک برنامه تسریع ارائه کنند یا اینکه دولت برنامه خود را اتخاذ
کند ،بنابراین مذاکرات در حال انجام است .پرونده و پروژه آزادراه تهران -شمال بسیار
پیچیده و دارای مشکالت فنی و حقوقی است.
و ادامه داد :به فرض اینکه قطعه یک به نتیجه و اتمام برسد ،قطعه دو و سه تنها
پیشرفتی در حد  2و  3درصد دارد .بنابراین هم مسئله فنی و هم مالی مطرح است،
به طوری که این پروژه بس��یار گران قیمت بوده و هن��وز گفتگوها به نتیجه نهایی
نرسیده است.
وزیر راه و شهرسازی در مورد تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای انجام مسافرت
های نوروزی نیز افزود :سه هفته پیش بخشنامه بازنگری شریان های اصلی راه ها را به
استان های کشور ابالغ کردیم ،در عین حال براساس این بخشنامه تمهیدات فوری
برای شب عید اتخاذ شده که در این راستا گزارشات استانی دریافت و اعتبارات استانی
ارسال شده به طوری که طی بخشنامه ای تمام حمل و نقل ها باید توسط شرکت های
مسافربری باسابقه انجام شود.تامین مالی
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تعامل ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در راﺳﺘﺎی
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ از ﺗﻌﺎﻣﻞ  2ﺑﺎزار ﭘﻮل
و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻨﮕﺎه ھﺎ و ﭘﺮوژه ھﺎی
ﻣﮫﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر درراﺳﺘﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
ﺧﺒﺮ داد .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ در اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺷﺸﻤﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ،اﻓﺰود :در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ دوﻟﺖ
ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ھﻢ در ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ھﻢ در ﺑﺎزار ﭘﻮل ااﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺮوژه ھﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻧﻘﺎط
ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮﺑﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﺑﻼغ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺿﺮورت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوژه ھﺎی ﺑﺰرگ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
را دوﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﮐﻨﺎر اﺑﻼغ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ھﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﺤﻘﻖ ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی
را در ﭘﯽ دارد و در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﯾﺠﺎده ﺷﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ را از دﺳﺖ داد .رﺋﯿﺲ ھﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺰود :ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ھﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ
ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺣﻮزه ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرھﺎ از ﻟﺤﺎظ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ  Financial Developmentاﺳﺖ .اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار
ﻣﺎﻟﯽ در ﻣﯿﺎن  148ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺎن رﺗﺒﻪ  130را داراﺳﺖ و ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺮﮔﺰاری
ﭼﻨﯿﻦ ھﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و اراﺋﻪ راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﺟﮫﺖ
ارﺗﻘﺎی اﯾﻦرﺗﺒﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی
رشد نقدينگي در دي ماه  92نسبت به اسفند
7،91/21درصد بوده است

معاون اقتصادي بانک مرکزي اشاره به اينکه اقداماتي در بانک مرکزي در راستاي
سالم سازي نقدينگي انجام شده است به طوري که افزايش نقدينگي از محل ضريب
فزاينده باشد ،اظهار کرد :رشد نقدينگي در دي ماه  92نسبت به اسفند 91/7/21درصد
بوده است که اگر سهم پنج موسسه و بانک را که اطالعاتشان به تازگي وارد آمار بانک
مرکزي شده خارج کنيم اين شاخص به  18درصد ميرسد.
به گزارش ايسنا ،پيمان قرباني در ششمين کنفرانس توسعه نظام تامين مالي با بيان
اينکه در ابتدا تحليل برخي اقتصاددانان اين بود که رشد اقتصادي به خودي خود منجر
به توسعه نظام مالي ميشود ،تصريح کرد :پساز وقوع برخي بحرانها دراقتصاد جهان
اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند که توسعه نظام مالي بايد همراستا با رشد اقتصادي
باشد .معاون اقتصادي بانک مرکزي افزود :اگر از بانکها توقع داشته باشيم بيشاز منابع
خود تسهيالت پرداخت کنند بايد از محل منابع پر قدرت بانک مرکزي منابعشان را
تامين کنند که نتيجه آن اجراي طرح مسکن مهر در کشور ميشود که منجر به افزايش
پايه پولي ش��د .وي اظهار کرد :در دولت جديد از مقام سياستگذار پولي
درخواست شد که ضمن کاهش تورم ثبات نرخ ارز نيز حفظ شود که در اين
راستا اقداماتي در بانک مرکزي انجام شد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به اينکه در دولت جديد شيوه
تامين مالي مس��کن مهر سالمس��ازي و رش��د نقدينگي نيز کنترل شد،
خاطرنشان کرد :زمينه الزم براي هدايت منابع به بخشهاي مختلف فراهم
شده که بايد از اين روند دفاع کنيم .قرباني به مساله حاکميت شرکتي در
بحث جلوگيري از بحران مالي اشاره و اظهار کرد :در اين راستا تقويت نظارت بر بانکها
اهميت دارد و مفهوم آن اين است که سياست گذار پولي ميخواهد از کانالها و مجاري
تاثيرگذار اين امر را محقق کند.
وي به اقدامات بانک مرکزي در راستاي ساماندهي بازار پولي اشاره و تصريح کرد:
اقتصاد کشور بانک محور است و بايد تاکيد کنم که بانکها در تامين مالي دريغ نکردهاند.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به اينکه بازار سرمايه رشد مناسبي داشته که
از آن دفاع ميکنيم خاطرنشان کرد :اين بازار ظرفيتهاي بيشتري دارد و وزير امور
اقتصادي و دارايي نيز بر تامين سرمايه اوليه در بورس تاکيد دارد.به گفته او ،نظام بانکي
کشور به عنوان ستون اصلي تامين مالي نقش ايفا ميکند اما انتظارات از نظام بانکي
بايد در حد مقدورات باشد.
وي نس��بت نقدينگي به  GDPرا  68/2درصد اعالم و اظهار کرد :اين نسبت در
جايگاه بينالمللي قابل مقايسه است و در آمريکا نيز اين شاخص پيش از دو سال اخير
 68تا  70بوده است.قرباني اضافه کرد :اگر سهم موسسات زير چتر بانک مرکزي که
اطالعات آنها در آمار بانک مرکزي نيامده را در نظر بگيريم اين شاخص به بيشاز 68
ميرسد .بنابراين نسبت نقدينگي به  GDPدر کشور پايين نيست.معاون اقتصادي
بانک مرکزي با بيان اينکه نس��بت پايه پولي به  GDPباال است گفت:هر چه تامين
نقدينگي از محل ترازنامه بانک مرکزي باش��د نش��ان از تامين مالي ناسالم دارد که

متاسفانه اقتصاد ما در دهه اخير درگير اين موضوع بوده است.
قرباني با اشاره به اينکه اقداماتي در بانک مرکزي در راستاي سال م سازي نقدينگي
انجام شده است اضافه کرد :رشد نقدينگي در پايان دي ماه سال جاري نسبت به اسفند
ماه سال گذشته  21/7درصد بوده است که اين شاخص در مدت مشابه سال گذشته
 23.7درصد بوده است.وي گفت:البته بخشي از اين آمار مربوط به ورود دادههاي پنج
بانک و موسسه به آمار بانک مرکزي است که اگر  2/9درصد مربوط به اين دادهها را کنار
بگذاريم رشد نقدينگي در  10ماهه سال جاري  18درصد بوده است.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه رشد نقدينگي را مهار کردهايم گفت:
همچنين سعي کرده ايم نقدينگي از محل جديد فزاينده افزايش يابد و پايه پولي کاهش
يابد .قرباني به کاهش نرخ تورم اشاره و اضافه کرد :پيشبيني ميشود با ادامه وضعيت
موجود به اهداف مشخص شده از سوي مسووالن برسيم .ضمن اين که روند منفي رشد
اقتصادي کاهش يافته و پيشبيني ميشود نرخ رشد اقتصادي مثبت شود.
وي ميزان تسهيالت پرداخته شده در سال گذش��ته  1995ميليارد تومان اعالم
و اضافه کرد :در  10ماهه س��الجاري  1934ميليارد تومان تسهيالت پرداخت شده
که 52/3درصد آن مربوط به بخش کشاورزي ،صنعت ،معدن و ساختمان بوده است.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه س��هم اين بخشها از  GDPبيشاز
 30درصد بوده است گفت:اين امر نشان از آن دارد که نظام بانکي نيز
در جهت افزايش رشد اقتصادي کشور حرکت ميکند و سعي کرده که
منابع به بخشهاي مولد هدايت شود.
شعب بانکهاي خارجي در ايران راهاندازي شود
وزير صنعت ،معدن و تجارت به افزايش سرمايه بانکهاي خصوصي
و دولتي تاکيد ک��رد وگفت :بايد اقداماتي ص��ورت گيرد تا بانکهاي
خارجي در کشور مستقر شوند .به گزارش ايسنا ،محمدرضا نعمت زاده در ششمين
کنفرانس توسعه نظام تامين مالي گفت :اقتصاد کشور جدا از بخش دولتي و بودجههاي
عموميبر مبناي بانکها بوده و توسعه اقتصاد کش��ور بانک محور بوده که قطعا اين
موضوع کافي نبوده و بايد روشهاي ديگري ارائه شود.وي افزود :لذا با توجه به اين که
توسعه اقتصاد کشور بانک محور است بايد توجه بيشتري به رفع موانع و اشکاالت بانکها
کنيم و اين که به دنبال بازار سرمايه برويم وبحث بانکها را فراموش کنيم نوعي فرار
از مسووليت است .او يادآور شد :در زمان آغاز فعاليتم در صنعت پتروشيميحدود 12
ميليارد دالر تسهيالت از بانکهاي خارجي دريافت کرديم که سه چهارم آن از طريق
بانک ملت بوده است.
همچنين حدود  5000ميليارد دالر گشايش اعتبار صورت گرفت که آنها از طريق
بانک ملت انجام شده است .نعمتزاده ادامه داد :در حال حاضر با تورم  40درصدي در
سالهاي گذشته و حال حاظر و نيز افزايش سه برابري نرخ ارز ،خبري از افزايش سرمايه
بانکها نيست و متاسفانه در چند سال گذشته عليرغم داشتن منابع کافي ارزي اين
مساله مورد غفلت قرار گرفته و زماني که دولت جديد آغاز به کار کرد اين موضوع در
ارقام بودجه پيشبيني شد.تامین مالی
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معاون اقتصادی بانک مرکزی از اعطای تسهیالت در ۱۰ماه
خبر داد۱۹۳:هزار میلیارد تومان پرداخت شد
کنفرانس توسعه نظام تامین مالیمعاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ
کش��وری با چاپ پول اقتصاد خود را نساخته اس��ت ،گفت :کل تسهیالت پرداختی
بانکها در  ۱۰ماه امسال به ۱۹۳هزار و ۴۰۰میلیارد تومان رسید ،این در حالی است که
تسهیالت پرداختی بانکها در سال گذشته ۱۹۹هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بوده است.
پیمان قربانی در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران ،اظهار کرد:
رشد اقتصادی و توسعه نظام مالی باید در سیر همگرا و با همراهی یکدیگر صورت گیرد.
کشور ما از لحاظ رشد اقتصادی ظرفیت باالیی دارد و ما نگرانی از بابت اینکه توسعه
مالی محدودیت داشته باشد ،نداریم و به لحاظ شرایط اقتصادی ،فضا برای توسعه و
معرفی محصوالت نظام مالی مهیاست .وی با بیان اینکه ثبات مالی در سالهای اخیر
اهمیت زیادی یافته و حتی از اهداف قانونی برخی بانکهای مرکزی در دنیا
شده است ،افزود :اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد کش��ور را در مقابل شوکهای
بیرونی مقاوم میکند ،در عین حال باید برای افزایش ثبات مالی اقدام کنیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر همزمان با
افزایش تورم پروژههای بلندپروازانه بسیاری در کشور تعریف شده و تامین
مالی آنها به نظام بانکی کشور فشار آورده است ،گفت :بر این اساس ،اضافه
برداشتها در سالهای اخیر از بانک مرکزی زیاد شده ،در عین حال نسبت تسهیالت
به سپردههای بانکی در پایان سال گذشته به ۸/۹۹درصد رسیده است .قربانی با انتقاد
از اینکه حجم عظیمی از پروژه مالی مسکن مهر از منابع بانک مرکزی فاینانس شده
است ،اظهار کرد :همین امر باعث افزایش فشارهای تورمی ،افزایش نقدینگی و تورم
و فشار نرخ ارز شده ،در حالیکه سیاستگذاران پولی در تالش برای کاهش نرخ تورم و
ثبات نرخ ارز هستند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت :اگر بخشهایی از اقتصاد کش��ور احس��اس
میکنند که نظام بانکی نتوانس��ته نیازه��ای آنها را تامین کند ،بای��د به این موضوع
توجه داشته باشند که بانکها در شرایط پرفشاری قرار دارند .وی سالمسازی ترکیب
نقدینگی ،کنترل نقدینگی و ایجاد زمینه برای هدایت آنها را از اقدامهای بانک مرکزی
ذکر کرد و افزود :تورم در حال نزول است ،ولی باید از این روند دفاع کرد .قربانی بحث
حاکمیت شرکتی و جلوگیری از فساد اداری و بحرانهای مالی را مهم ارزیابی کرد و
گفت :نظارت بر نظام بانکی تقویت شده است .حرکتهای بانک مرکزی طی چند سال
اخیر در راستای ساماندهی بازار پول باید ادامه یابد و از آن دفاع کرد .به گفته وی ،بانک
مرکزی به عنوان سکاندار نظام پولی کشور باید نظارت کاملی روی شبکه بانکی داشته
باشد .قربانی گفت :وزیر امور اقتصادی و دارایی بر تامین سرمایه اولیه در بورس تاکید
دارد و باید از این ظرفیت استفاده شود ،این در حالی است که انتظارات از نظام بانکی باید
در حد مقدورات باشد .معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد :شاخص عمق مالی در
کشور ۲/۶۸درصد است که در جایگاه بینالمللی قابل مقایسه است و با احتساب سهم
موسسههای زیر چتر بانک مرکزی این رقم بیش از رقم مذکور خواهد بود.
قربانی یکی از مشکالت را باال بودن نسبت پایه پولی به  GDPدانست و افزود :در
سالهای اخیر ،شیوه تامین مالی از ترازنامه بانک مرکزی خارج شده و این نشان میدهد
که بخش اعظمی از تامین مالی از راههای دیگری غیر از راههای قانونی بوده است.
وی رشد نقدینگی در پایان دی سال ۹۲نس��بت به اسفند سال ۹۱را ۷/۲۱درصد
اعالم کرد و با بیان آنکه این رقم در سال گذشته۷/۲۳درصد بوده که بخشی از آن ناشی
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از ورود دادههای بانکها و موسسههای جدید است ،افزود :در  ۱۰ماه نخست امسال پایه
پولی ۱/۲درصد رشد داشته که این رقم در سال گذشته ۸/۱۵درصد بوده است.
قربانی رقم تسهیالت اعطایی نظام بانکی در سال گذشته را ۱۹۹هزار و ۵۰۰میلیارد
تومان و در  ۱۰ماه نخست امسال هم ۱۹۳هزار و ۴۰۰میلیارد تومان اعالم کرد و گفت:
از کل تسهیالت اعطایی ۳/۵۲درصد به بخش کش��اورزی ،صنعت ،معدن و مسکن
اختصاص یافته اس��ت که س��هم این رقم در  GDPبه ۷/۳۱درصد میرسد .معاون
اقتصادی بانک مرکزی گفت :بانکها در هدایت مالی دریغ نکردند ،از اینرو ش��بکه
بانکی سعی کرده که منابع را به س��مت بخشهای مولد در حد توان هدایت کند و به
منابع بانک مرکزی متوسل نشود ،در عین حال هیچ کشوری با چاپ پول اقتصاد خود
را نساخته است.
همچنین مدیرعامل بانک ملت از تعامل دو بازار پول و س��رمایه برای تامین مالی
بنگاهها و پروژههای مهم اقتصادی کش��ور در راس��تای اقتصاد مقاومت��ی خبر داد.
محمدرضا ساروخانی در این همایش اظهار کرد :در شرایط کنونی دولت تدبیر و امید
فرصت مناسبی را هم در بازار سرمایه و هم در بازار پول ایجاد کرده تا برای پروژهها و
بنگاههای اقتصادی تامی��ن مالی صورت گیرد و در این زمینه بازار پول و س��رمایه به
تعامل و نقاط مشترک خوبی دست پیدا کردهاند .وی با بیان این نکته که ابالغ
سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی ،ضرورت تامین مالی ب��رای پروژههای بزرگ و
حیاتی کشور را دوچندان کرده است ،گفت :توس��عه نظام مالی کشور در کنار
ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی تحقق هرچه سریعتر برنامهریزیهای کالن
اقتصادی را به دنبال دارد و در این بستر ایجاد شده نباید فرصت بهوجودآمده برای
تامین مالی را از دست داد .رئیس همایش توسعه نظام تامین مالی افزود :کنفرانس
تامین مالی در سالهای اخیر تاثیر بسزایی در تبادل اطالعات و هماندیشی صاحبنظران
حوزه پول و سرمایه داشته است.
یکی از شاخصهای مورد استفاده در رتبهبندی کش��ورها از لحاظ رقابتپذیری
جهانی توسعه مالی یا  Financial Developmentاست.
براساس گزارش اخیر ،ایران از لحاظ توسعه بازار مالی در میان  ۱۴۸کشور جهان
رتبه  ۱۳۰را داراست و بدون شک برگزاری چنین هماندیشیهایی به شناخت وضع
موجود و ارائه راهکارهای الزم جهت ارتق��ای این رتبه کمک خواهد کرد .مدیرعامل
بانک ملت افزود :توسعه نظام مالی کشور تحقق هرچه بهتر و سریعتر برنامههای کالن
کشور را بهدنبال خواهد داشت .در این راستا ،براساس پیشبینیهای صورت گرفته
یکهزار و ۱۰۰میلیارد دالر منابع جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در کشور
مورد نیاز است.
براساس آمارهای رسمی ،نظام بانکی در تامین منابع مالی کشور بهطور متوسط
سهم ۸۳درصدی را در سالهای اخیر برعهده داشته است.مدیرعامل بانک پارسیان
نیز گفت :براساس مطالعات صورتگرفته برای کشور از لحاظ شاخص رقابتپذیری در
اقتصاد ایرادهای ساختاری داریم.
علی دیواندری اظهار کرد :کشور ما از نظر رتبهبندی در اقتصاد رقابتپذیری در سه
فاز دستهبندی میشود که اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی با  ۴۸کشور ،اقتصاد مبتنی
بر کارآیی با  ۳۱کشور و اقتصاد مبتنی بر نوآوری با  ۳۷کشور از آن جمله هستند .وی
اظهار کرد :دو دسته دیگر در کشور طبقهبندی میشود که یکی در حال گذر از فاز یک
و دیگری گذر از فاز دو به سه هستند که کش��ور ما در دستهای در حال گذر از اقتصاد
مبتنی بر منابع به اقتصاد کارایی که  ۲۰کشور در این شاخص جای دارند ،قرار دارد.
جایگاه ایران در اقتصاد جهان از میان  ۱۹۳کشور براساس آمار صندوق بینالمللی پول
رتبه هفدهم قرار دارد و در شاخص بانک جهانی دارای رتبه نوزدهم است.تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی
اولتیماتوم برای آزادراه تهران -شمال

وزیر راه و شهرسازی از اجرای متنوعسازی قیمت بلیت هواپیما از اردیبهشت آینده
خبر داد و گفت :چگونگی تغییر قیمت حمل و نقل طی اجرای قانون هدفمندسازی
یارانهها هنوز قطعی نشده است.
به گزارش ایسنا ،عباس آخوندی در حاشیه ششمین کنفرانس تامین مالی در
جمع خبرنگاران درباره چگونگی تغییر قیمتهای مربوط ب��ه حمل و نقل در پی
اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانهها اظهار کرد :سه جلسه کارگروه حمل و
نقل تشکیل و مقرر شده آثار اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانهها بر حوزه حمل
و نقل را بررسی کنیم و به کارگروه انرژی گزارش دهیم.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد :موضوع عمدهای که دنبال میکنیم نوسازی
ناوگان حمل و نقل ریلی و جادهای در حوزه درونشهری و برونشهری است.
مشکالت اساسی در زمینه ایمنی ناوگان باری
وی تاکید کرد :ناوگان باری ایران بس��یار فرسوده است و میزان مصرف سوخت
این ناوگان  1.5برابر حد اس��تاندارد اس��ت و در حوزه ایمنی نیز مشکالت اساسی
وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه این وضعیت در مورد ناوگان
مسافری نیز صادق است ،گفت :در چنین شرایطی نوسازی ناوگان به
طور جدی در دس��تور کار قرار دارد و امیدواریم بتوانیم در این راستا
برنامهای را تهیه و به رییسجمهور ارائ��ه کنیم تا اهداف قانون برنامه
محقق شود.
وی درباره اینکه در آستانه اجرای قانون هستیم و هنوز چگونگی
تغییر قیمت حمل و نقل و مسکن مشخص نشده است ،گفت :امسال تغییر قیمتها
انجام نشده و در سال آینده ابالغ میشود .در این راستا هنوز بررسیها قطعی نشده و
قبل از رسیدن به نتیجه قطعی در این باره اظهار نظر نمیکنند.
متنوعسازی نرخ بلیت هواپیما از اردیبهشت
آخوندی در پاس��خ به اینکه آزادس��ازی قیمت بلیت هواپیما از چه زمانی انجام
میشود؟ گفت :متنوعسازی قیمت بلیت هواپیما ربطی به کارگروه هدفمندسازی
یارانهها ندارد و حکم ماده  161قانون برنامه پنجم است که باید در سال  90اجرایی
میشد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد :تمام محاسبات را انجام دادهایم و امیدواریم اجرای
ماده  161قانون برنامه پنجم از اردیبهشت سال آینده آغاز شود.
مذاکره با بنیاد مستضعفان برای تسریع در ساخت آزادراه تهران  -شمال
وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه پرونده حقوقی آزادراه تهران  -شمال به
کجا رسید؟ گفت :پروژه آزادراه تهران  -شمال را به طور جامع بررسی کردیم و در این
راستا مذاکراتی را با رییس بنیاد مستضعفان داشتیم که برنامه تسریع برای اجرای
این پروژه را ارائه و اعالم کنند که چگونه میخواهند این پروژه را اجرا کنند یا اینکه
دولت برنامه دیگری اتخاذ کند.
آخوندی با اشاره به اینکه مذاکرات در حال انجام است ،گفت :پروژه آزادراه تهران
 شمال بسیار پیچیده است و مشکالت فنی و حقوقی دارد.وزیر راه و شهرسازی افزود :اگر مش��کالت فنی این پروژه حل و به فرض قطعه
یک آزادراه تهران  -شمال تکمیل شود با توجه به اینکه پیشرفت قطعه دو و سه در
حد دو  -سه درصد است باز هم با گلوگاه جدی روبرو میشویم و برای انتخاب مسیر

مشکل خواهیم داشت.
آخوندی مس��اله مالی را مش��کل دیگر پ��روژه آزادراه تهران  -ش��مال عنوان و
خاطرنش��ان کرد :این پروژه بس��یار گران قیمت اس��ت و هنوز مذاکرات ما با بنیاد
مستضعفان به نتیجه نرسیده است.
پیگیری وزیر مسکن برای پوشش  50درصد قیمت خانه از طریق تسهیالت
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکهآیا برنامهای برای افزایش
تسهیالت برای خرید مسکن وجود ندارد؟ گفت:تقاضا برای افزایش تسهیالت مسکن
همواره وجود دارد و به اعتقاد من باید به تدریج طی گفتوگوهایی که با بانک مرکزی
و وزارت اقتصاد صورت میگیرد تسهیالتی که  50درصد قیمت یک خانه متوسط
را پوشش میدهد درنظر گرفته شود که البته این امر با توجه به شهرهای مختلف
متفاوت خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه اساسا بازار مالی باید بتواند  40تا  50درصد قیمت خانه را
برای خریدار متوس��ط از طریق پسانداز تامین کند ،خاطرنشان کرد :این هدف را
دائما پیگیری میکنم اما کار سختی است زیرا بازار مالی مسکن در کشور ما توسعه
نیافته است.
وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه این امر زمان میبرد و نیاز به
حوصله دارد ،گفت :همه امور در اختیار من نیست و در این راستا شورای
پول و اعتبار  ،وزارت اقتصاد و نهادهای مالی باید موافقت کنند.
تمهیدات وزارت راه برای سفرهای نوروزی
آخوندی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت راه و شهرسازی
چه تمهیداتی برای سفرهای نوروزی انجام داده است؟ اظهار کرد :از
حدود سه هفته گذشته بخشنامهای را به استانها ابالغ کردم که همه
ش��ریانهای اصلی را بازنگری کرده و وضعیت ایمنی جادهها ،عالئم ،خط کشیها،
شانههای جاده ،موانع و کارگروههای نیمه تمام را مورد بررسی قرار دهند.
وی افزود:در این راستا گزارش از استانها در حال ارسال است و اعتباراتی برای
همه استانها در نظر گرفتهایم که اقدامات الزم را در جادهها انجام دهند.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد :تردد کامیونها و تریلرها را در روزهای پر ترافیک
رفت و برگشت منظور خواهیم کرد.
جابجایی مسافر فقط توسط شرکتهای شناسنامهدار
آخوندی اظهار کرد :بخشنامهای تهیه کردیم که براساس آن حمل و نقل مسافری
فقط باید توسط شرکتهای مسافری با شناسنامه انجام شود و در این راستا با پلیس
و کمیسیون ایمنی راهها هماهنگیهایی را انجام دادهایم.
وی اعالم کرد :حمل ونقل توسط برخی دستگاههای اجرایی که با هدف کمک به
کارمندان و کارکنانشان انجام میشود ممنوع خواهد بود زیرا اگرچه در ظاهر این امر
کمک است اما اگر حادثهای رخ دهد کسی پاسخگو نخواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال ایس��نا درباره پاسخ شورای پول و اعتبار
درباره بازار رهن ثانویه مسکن گفت :بازار رهن ثانویه در این زمینه پیگیری میشود و
رییس کل بانک مرکزی در این زمینه همکاری میکند.
وی خاطر نشان کرد :صندوق پسانداز مسکن حدود  40سال است که در کشور
وجود دارد و افزایش سقف وام مسکن یکی از تصمیمات در این راستا بوده است.
آخوندی تاکید کرد :به دنبال آن هس��تم که سهم و س��قف تسهیالت مسکن
افزایش یابد و مهم این است که ابزارهای تامین مالی در بخش مسکن متنوع شود.
تامین مالی
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ششمین کنفرانس تامین مالی
مدیر عامل بانک ملت خبر داد:

تعامل بازار پول و سرمایه برای تامین مالی پروژهها و
بنگاههای اقتصادی
ارانیکو :مدیر عامل بانک ملت از تعامل دو بازار پول و سرمایه برای تامین مالی بنگاه
ها و پروژه های مهم اقتصادی کشور خبر داد و گفت :نظام بانکی در تامین منابع مالی
کشور به طور متوسط سهم  ۸۳درصدی را در سال های اخیر داشته است.
محمد رضا ساروخانی در افتتاحیه شش��مین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی
افزود :در شرایط کنونی دولت تدبیر و امید فرصت مناس��بی را هم در بازار سرمایه و
هم در بازار پول ایجاد کرده تا برای پروژه ها و بنگاه های اقتصادی تامین مالی
صورت گیرد و در این زمینه بازار پول و سرمایه به تعامل و نقاط مشترک خوبی
دست پیدا کرده اند.
وی با بیان این نکته که ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی ضرورت تامین
مالی برای پروژه های بزرگ و حیاتی کشور را دوچندان کرده است،گفت :توسعه
نظام مالی کشور در کنار ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی تحقق هر چه سریع تر
برنامه ریزی های کالن اقتصادی را در پی دارد و در این بستر ایجاده شده نباید فرصت
به وجود آمده برای تامین مالی را از دست داد.
رییس کنفرانس توسعه نظام تامین مالی افزود :کنفرانس تامین مالی در سال های
اخیر تأثیر بسزایی در در تبادل اطالعات و هم اندیشی صاحبنظران حوزه پول و سرمایه
داشته است .یکی از شاخص های مورد استفاده در رتبه بندی کشورها از لحاظ رقابت
پذیری جهانی توسعه مالی اس��ت .طبق گزارش��ات اخیر ،ایران از لحاظ توسعه بازار
مالی در میان  148کشور جهان رتبه  130را داراست و بدون شک برگزاری چنین هم
اندیشی هایی به شناخت وضع موجود و ارائه راهکارهای الزم جهت ارتقای این رتبه
کمک خواهد کرد.
ساروخانی با تاکید بر این نکته که استمرار برگزاری این کنفرانس ،زمینه مناسبی
جهت آشنایی فعاالن اقتصادی با نحوه تأمین مالی از طریق بازار پول و سرمایه کشور
فراهم کرده است ادامه داد :مطرح شدن ایده ها و روش های علمی جدید در حوزه تأمین
مالی به خصوص معرفی ابزارها مالی نوین جهت بحث و بررس��ی و عملیاتی شدن از
برکات برگزاری این گردهمایی در سال های اخیر بوده است که البته به طور قطع زمینه
هم گرایی و هم افزایی بیشتر بین بازار پول و سرمایه کشور را سرعت خواهد بخشید.
مدیرعامل بانک ملت افزود :توسعه نظام مالی کشور تحقق هر چه بهتر و سریع تر
برنامه های کالن کشور را در پی خواهد داشت .در این راستا ،براساس پیش بینی های
صورت گرفته  1100میلیارد دالر منابع جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در
کشور مورد نیاز است .طبق آمارهای رسمی ،نظام بانکی در تامین منابع مالی کشور
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به طور متوسط سهم  83درصدی را در س��ال های اخیر بر عهده داشته است و امید
است با توسعه و تقویت بازار سرمایه تعادل نسبی در این بخش حاصل و بازار سرمایه با
دستیابی به جایگاه واقعی خود در کنار نظام بانکی بیش از پیش محرک توسعه نظام
اقتصادی کشور باشد.
وی با بیان این نکته که بانک ملت نیز به عنوان یکی از فعاالن اثرگذار نظام بانکی
شاهد پیشرفت های چشمگیری در عرصه جهاد و حماسه اقتصادی بوده است ،گفت:
بانک ملت در سال  1392به عنوان پنجمین شرکت برتر ایران از سوی سازمان مدیریت
صنعتی معرفی شد و با ارزش بازاری بالغ بر  84هزار میلیارد ریال در بورس ،هم اکنون
یکی از شرکت های اثرگذار در بازار سرمایه است .بانک ملت در راستای حرکت هرچه
قوی تر به س��مت بانکداری جامع و در راستای تحقق اهداف تامین مالی
حوزه انرژی جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه ،با توجه به تجربیات
حوزه بانکداری خود اقدام به راه اندازی صندوق های ارزی انرژی کرده است.
عالوه بر این بانک ملت ،سرمایه گذاری در مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی
های ارزی ،توسعه بانکداری الکترونیک و سرمایه گذاری خطرپذیر را در
راس برنامه های میان مدت خود قرارداده است.
وی خاطر نشان کرد :در روزهای پایانی بهمن ماه سال جاری نیز شاهد ابالغ سیاست
های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بودیم که تاکیدات قبلی معظم
له در خصوص اقتصاد دانش بنیان را به یک سند راهبردی مبدل کرد .اقتصاد مقاومتی
الگویی مکمل در کنار سیاست های کالن اقتصادی محسوب می شود که حرکت در
مسیر آن اهداف اقتصادی سند چشم انداز بیس��ت ساله را با سرعت بیشتری محقق
خواهد نمود.
مدیر عامل بانک ملت با اشاره به ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بیست
و چهار بند توسط مقام معظم رهبری گفت ،در بند نهم این سیاست های کالن ،اصالح
و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور در جهت تقویت بخش واقعی اقتصاد مد نظر قرار
گرفته است ،از این رو تأمین مالی جزء الینفک این سیاست کالن تلقی می شود که نظام
بانکی نقشی بی بدیل در تحقق آن خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد :بانک ملت نیز به یاری خداوند همچون گذشته در صدد است با
تطبیق فعالیت های خود با نیازهای کشور در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری
گام بردارد .آن چه که در سیاست اقتصاد مقاومتی بسیار تأکید شده ،بحث تقویت کار
آفرینی و حمایت از محققین در راستای اقتصاد دانش بنیان است .بانک ملت هم در
اولین اقدام خود در راستای اجرای فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری تأسیس و راه
اندازی اولین بانک ونچر کشور را در قالب گروه توسعه کارآفرینی ملت در دستور کار
قرار داده است که امید است با حمایت از نوآوران و محققین دلسوز کشور و با روحیه ای
جهادی زمینه تحقق اقتصادی مقاوم ومبتنی بر دانش را فراهم کند.تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی

مدیر عامل بانک ملت با بیان این ایران از نظر توسعه بازار
مالی رتبه  130را در بین  148کشور دارا است ،گفت :طبق
آمارهای رس��می نظام بانکی در تامین منابع مالی کشور
سهم  83درصدی را به عهده داشته است.
به گ��زارش پاي��گاه خب��ري اخب��ار بانك،محمدرضا
ساروخانی در ششمین کنفرانس توسعه تامین مالی با بیان
این که در حال حاضر دولت یازدهم فرصت مناسبی را هم در بازار سرمایه و هم در بازار
پول ایجاد کرده تا تامین مالی پروژهها و بنگاههای اقتصادی انجام شود ،گفت :در این
زمینه بازار پول و سرمایه به تعامل و نکات مشترک خوبی دست پیدا کردهاند.
وی با تاکید بر این که ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ضرورت تامین مالی برای
پروژههای بزرگ و حیاتی کشور را دو چندان کرده است ،خاطرنشان کرد :توسعه
نظام مالی کشور در کنار ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی تحقق هر چه سریعتر
برنامهریزیهای کالن اقتصادی را در پی دارد و در این بستر نباید فرصت به وجود
آمده برای تامین مالی را از دست داد.
ساروخانی با اشاره به این که ایران از نظر توسعه بازار مالی درمیان  ۱۴۸کشور
جهان رتبه  ۱۳۰را دارا است ،گفت :بدون شک برگزاری چنین هماندیشیهایی به
شناخت وضع موجود و ارائه راهکارهای الزم جهت ارتقای این رتبه کمک خواهد
کرد.
وی در ادامه افزود :توسعه نظام مالی کشور تحقق هر چه بهتر و سریعتر برنامههای
کالن کشور را در پی خواهد داشت و در این راستا بر اساس پیشبینیهای صورت
گرفته  ۱۱۰۰میلیارد دالر منابع جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در کشور
مورد نیاز است و بنابر آمارهای رسمی نظام بانکی در تامین منابع مالی کشور به طور
متوسط سهم  ۸۳درصدی را در س��الهای اخیر بر عهده داشته است .اما امیدواریم
با توسعه و تقویت بازار سرمایه تعادل نس��بی در این بخش حاصل و بازار سرمایه با
دستیابی به جایگاه واقعی خود در کنار نظام بانکی بیش از پیش محرک توسعه نظام
اقتصاد کشور باشد.
مدیر عامل بانک ملت با اشاره به اینکه در روزهای پایانی بهمن ماه شاهد ابالغ
سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بودیم که تاکیدات قبلی
معظمله در خص��وص اقتصاد دانش بنیان را به یک س��ند راهب��ردی تبدیل کرد،
خاطرنشان کرد :اقتصاد مقاومتی الگوی مکمل در کنار سیاستهای کالن اقتصادی
به حساب میآید که حرکت در مسیر آن اهداف اقتصادی سند چشمانداز  ۲۰ساله را
با سرعت بیشتری محقق خواهد کرد.
ساروخانی با اشاره به این که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در  ۲۴بند توسط
مقام معظم رهبری ابالغ شده است خاطرنشان کرد :در بند نهم این سیاستهای کالن
اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور در جهت تقویت بخش واقعی اقتصاد
مد نظر قرار گرفته است .از این رو تامین مالی جزء الینفک این سیاست کالن تلقی
میشود که نظام بانکی نقشی بیبدیل در تحقق آن خواهد داشت.
مدیر عامل بانک ملت در ادامه با بیان این که این بانک همچون گذشته درصدد
است با تطبیق فعالیتهای خود با نیازهای کشور در راستای تحقق منویات مقام
معظم رهبری گام بردارد ،اظهار کرد :آنچه در سیاست اقتصاد مقاومتی بسیار
تاکید شده بحث تقویت کارآفرینی و حمایت از محققان در راستای اقتصاد دانش
بنیان است و در این راستا بانک ملت با راهاندازی بانک ونچر کشور را در قالب گروه
توسعه کارآفرینی ملت در دستور کار قرار داده است .تامین مالی

صالح آبادی:

بازار دارایی های فکری در فرابورس بزودی افتتاح می
شود
شبکه ایران  /رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از
راه اندازی بازار دارایی های فکری در فرابورس خبر داد
و گفت :مقررات آن در فرابورس طراحی و ابالغ شده و
بزودی شاهد افتتاح این بازار خواهیم بود.
علی صالح آبادی روز یکشنبه در ششمین کنفرانس
توسعه نظام تامین مالی در ایران که در سالن همایش
های بین المللی صدا و سیما برگزار شد ،افزود :یکی از موضوعات مهم در بحث تامین
مالی پرداختن به موضوع اقتصاد دانش بنیان است که بارها در بیانات مقام معظم
رهبری و ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی اظهار داشت :در راس��تای تحقق اقتصاد دانش بنیان بانک ملت و دانشگاه
صنعتی شریف پیشقدم شده و اقدامات موثری نیز در این خصوص انجام داده اند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد :در اکثر مواقع از ارتباط دانشگاه
و صنعت صحبت می کنیم منتهی تحقق این امر نیاز به ساز و کار عملی دارد تا بین
دانشگاه و بنگاه های اقتصادی ارتباط برقرار کنیم و یکی از این اقدامات راه اندازی
بازار دارایی های فکری در فرابورس است.
صالح آبادی افزود :امروز اهمیت نظام تامین مالی بر کسی پوشیده نیست و جا
دارد چنین کنفرانس هایی در کشور برگزار شده و از نگاه بازار سرمایه به این مقوله
بپردازیم.
وی اضافه کرد :اینک چهار بورس شامل بورس اوراق بهادار تهران ،فرابورس ایران،
بورس کاال و بورس انرژی در کشور فعال اس��ت که دو بورس به کاال و دو بورس به
اوراق بهادار تعلق دارد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :خوشبختانه امروز ظرفیت بازارهای
سرمایه افزایش پیدا کرده به طوری که امسال سال استثنایی در بازار سرمایه کشور
از نظر شاخص های مختلف عملکردی به شمار می رود.
صالح آبادی مجموع حجم معامالت بازار سرمایه کشور را 172هزار میلیارد تومان
عنوان کرد و افزود :از ابتدای سال جاری تاکنون در بورس اوراق بهادار امسال  90هزار
میلیارد تومان ،فرابورس  26هزار میلیارد تومان ،بورس کاال  56هزار میلیارد تومان
و انرژی  400میلیارد تومان سهام معامله شده است.
وی تصریح کرد :ارزش بازار س��رمایه طی این مدت به  500هزار میلیارد تومان
رسیده که این نشان دهنده ظرفیت باالی این بازار است و وقتی بازار سرمایه توسعه
می یابد ،باعث می شود تامین مالی بهتری انجام گیرد.
صالح آبادی در خصوص آمار تامین مالی امسال نیز گفت :در بازار اولیه حدود 20
هزار میلیارد تومان و در بازار ثانویه نیز مبلغ  38هزار و  300میلیارد تومان تامین
مالی صورت گرفته که در مجموع این مبلغ به  58هزار میلیارد تومان در سال جاری
می رسد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد :ابالغ سیاست های مقام معظم
رهبری این نکته را گوشزد می کند که به ظرفیت های بومی اقتصاد خود بیشتر توجه
کنیم و از ظرفیت های خالی اقتصاد ملی بیشتر بهره مند شویم/.تامین مالی
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ششمین کنفرانس تامین مالی
معاون اقتصادی بانک مرکزی خبر داد:

پرداخت  ۱۹۳،۴هزار میلیارد تومان تسهیالت در  ۱۰ماهه
و سهم  ۵۲درصدی تولید و مسکن
معاون اقتصادی بانک مرکزی از پرداخت  ۱۹۳هزار و
 ۴۰۰میلیارد تومان تسهیالت در  ۱۰ماهه سال جاری و
سهم ۵۲درصدی صنعت ،کشاورزی ،مسکن و ساختمان
از این تسهیالت خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،پیمان
قربانی در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در
ایران با اشاره به رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی اظهار
ل برخی اقتصاددانها این بود که رشد اقتصادی به خودی خود
داشت :در ابتدا تحلی 
منجر به توسعه نظام مالی میشود ،اما پس از وقوع برخی بحرانها در اقتصاد جهان به
این نتیجه رسیدند که توسعه نظام مالی باید همراه با رشد اقتصادی باشد.
وی با بیان اینکه توسعه نظام مالی و رشد اقتصادی در هم تنیده است و باید با هم
حرکت کند گفت :با توجه به اینکه اقتصاد ما در حال رشد است و ظرفیتهای زیادی
برای توسعه رش��د تولید ناخالص داخلی وجود دارد ظرفیت برای توسعه بازارهای
مالی بسیار زیاد است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تشریح کرد :ثبات مالی مبحث دیگری است که در
سالهای اخیر توجه ویژهای به آن شده به طوری که برخی بانکهای مرکزی ثبات
مالی را جزو اهداف خود تعیین کردهاند.
وی در این باره گفت :سهم بخش غیردولتی در شبکه بانکی از  8درصد در سال
 70به  65درصد در حال حاضر رسیده است .همین مسئله توسعه نظام تامین مالی
را نشان میدهد.
قربانی با بیان اینکه اهداف و پروژههای بلندپروازانهای در سالهای گذشته طراحی
شد ،گفت :این مسائل موجب شد که منابع بسیاری از بانک مرکزی برای تامین مالی
این پروژهها از جمله مسکن مهر تخصیص یابد.
به گفته وی نسبت تسهیالت به سپرده در پایان سالهای گذشته پس از کسر
سپرده قانونی به  99.8درصد رسیده و این نشان میدهد که بانکها تمام توان خود
را برای پرداخت تسهیالت به کار گرفتهاند.
وی با اش��اره به عواقب تامین مالی طرحها از منابع بانک مرکزی اظهار داشت:
افزایش نرخ تورم ،رشد پایه پولی و افزایش قیمت ارز اثرات مخرب این اقدام است
و در صورتی میتوان از نرخ ارز در شرایط تورمی دفاع کرد که بانک مرکزی ذخایر
ارزی خود را عرضه کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال سالمس��ازی
نقدینگی و هدایت منابع به سمت تولید و توسعه اقتصادی است ،گفت :رشد پایه پولی
در سال جاری  2.1درصد بوده و رشد نقدینگی در دی ماه امسال نسبت به اسفند
سال گذشته  21.7درصد بوده است.
وی ادامه داد :رشد نقدینگی در  10ماهه منتهی به دی ماه  23.7 ،91درصد بوده
که  15.8درصد این رشد ناشی از افزایش پایه پولی بوده است.
وی ادامه داد :در صورتی که دادههای جدید نقدینگی موسسات جدیدی که به
تازگی از بانک مرکزی مجوز گرفتهاند را در این ارقام لحاظ نکنیم رشد نقدینگی تا
پایان دی ماه امسال  18.8درصد بوده است.
وی تصریح کرد :هدفگذاری ما در نرخ تورم تا پایان امس��ال  35درصد بود که با
توجه به کاهش نرخ تورم به  36.7درصد در بهمن ماه تحقق این هدف را می توان
نوید داد.
قربانی ادامه داد :میزان تسهیالت پرداختی که در سال گذشته  199هزار و 500
میلیارد تومان و این رقم در  10ماهه امس��ال  193هزار و  400میلیارد تومان بوده
است؛  52.3درصد از کل این تسهیالت در بخشهای کشاورزی ،صنعت ،مسکن
و ساختمان پرداخت شده است در حالی که سهم این بخش ها از کل اقتصاد 31.7
درصد است.
وی ادامه داد :پرداخت تسهیالت به بخش بازرگانی هم به نوعی کمک به تولید
است ،مسئله مهم در اینجا این است که هدف اصلی سیاستگذار پولی عدم تامین
مالی طرحها از طریق منابع بانک مرکزی است زیرا هیچ کشوری با چاپ پول نتوانسته
اقتصاد خود را رونق دهد.تامین مالی
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وزیر راه و شهرس��ازی از اجرای متنوع سازی
قیمت بلیت هواپیما از اردیبهشت آینده خبر داد
و گفت :چگونگی تغییر قیمت حمل و نقل طی
اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها هنوز قطعی
نشده است.
به گزارش خرداد¸ عباس آخوندی در حاشیه
ششمینکنفرانستامینمالیدرجمعخبرنگاران
درباره چگونگی تغییر قیمت های مربوط به حمل و نقل در پی اجرای گام دوم قانون
هدفمندسازی یارانه ها اظهار کرد :سه جلسه کارگروه حمل و نقل تشکیل و مقرر
ش��ده آثار اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها بر حوزه حمل و نقل را بررسی
کنیم و به کارگروه انرژی گزارش دهیم.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد :موضوع عمده ای که دنبال می کنیم نوسازی
ناوگان حمل و نقل ریلی و جاده ای در حوزه درون شهری و برون شهری است.
مشکالت اساسی در زمینه ایمنی ناوگان باری
وی تاکید کرد :ناوگان باری ایران بسیار فرسوده است و میزان مصرف سوخت
این ناوگان  ۱.۵برابر حد اس��تاندارد اس��ت و در حوزه ایمنی نیز مشکالت اساسی
وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه این وضعیت در مورد ناوگان مسافری نیز
صادق است ،گفت :در چنین شرایطی نوسازی ناوگان به طور جدی در دستور کار
قرار دارد و امیدواریم بتوانیم در این راستا برنامه ای را تهیه و به رییس جمهور ارائه
کنیم تا اهداف قانون برنامه محقق شود.
وی درباره اینکه در آستانه اجرای قانون هستیم و هنوز چگونگی تغییر قیمت
حمل و نقل و مسکن مشخص نشده است ،گفت :امسال تغییر قیمت ها انجام نشده
و در سال آینده ابالغ می شود .در این راس��تا هنوز بررسی ها قطعی نشده و قبل از
رسیدن به نتیجه قطعی در این باره اظهار نظر نمی کنند.
متنوع سازی نرخ بلیت هواپیما از اردیبهشت
آخوندی در پاسخ به اینکه آزادسازی قیمت بلیت هواپیما از چه زمانی انجام می
شود؟ گفت :متنوع س��ازی قیمت بلیت هواپیما ربطی به کارگروه هدفمندسازی
یارانه ها ندارد و حکم ماده  ۱۶۱قانون برنامه پنجم است که باید در سال  ۹۰اجرایی
می شد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد :تمام محاس��بات را انجام داده ایم و امیدواریم
اجرای ماده  ۱۶۱قانون برنامه پنجم از اردیبهشت سال آینده آغاز شود.تامین مال

خرداد

ششمین کنفرانس تامین مالی
قیمت بلیت هواپیما متنوع می شود
سه جلس��ه کارگروه حمل و نقل تش��کیل و مقرر
ش��ده آثار اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانهها بر
حوزه حمل و نقل را بررس��ی کنیم و به کارگروه انرژی
گزارش دهیم.
وزیر راه و شهرسازی از اجرای متنوعسازی قیمت
بلیت هواپیما از اردیبهش��ت آینده خب��ر داد و گفت:
چگونگی تغییر قیمت حمل و نقل طی اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها هنوز
قطعی نشده است.
عباس آخوندی در حاشیه ششمین کنفرانس تامین مالی در جمع خبرنگاران
درباره چگونگی تغییر قیمتهای مربوط به حمل و نقل در پی اجرای گام دوم قانون
هدفمندسازی یارانهها گفت :سه جلسه کارگروه حمل و نقل تشکیل و مقرر شده
آثار اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانهها بر حوزه حمل و نقل را بررسی کنیم و
به کارگروه انرژی گزارش دهیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت :موضوع عمدهای که دنبال میکنیم نوسازی ناوگان
حمل و نقل ریلی و جادهای در حوزه درونشهری و برونشهری است.
مهمترین بخش سخنان آخوندی:
ناوگان باری ایران بسیار فرسوده است و میزان مصرف سوخت این ناوگان 1.5برابر حد استاندارد است و در حوزه ایمنی نیز مشکالت اساسی وجود دارد.
این وضعیت در مورد ناوگان مسافری نیز صادق است ،در چنین شرایطی نوسازیناوگان به طور جدی در دستور کار قرار دارد و امیدواریم بتوانیم در این راستا برنامهای
را تهیه و به رییسجمهور ارائه کنیم تا اهداف قانون برنامه محقق شود.
در آستانه اجرای قانون هس��تیم و هنوز چگونگی تغییر قیمت حمل و نقل ومسکن مشخص نشده است ،امسال تغییر قیمتها انجام نشده و در سال آینده ابالغ
میشود .در این راستا هنوز بررسیها قطعی نشده و قبل از رسیدن به نتیجه قطعی
در این باره اظهار نظر نمیکنند.
متنوعس��ازی قیمت بلیت هواپیما ربطی به کارگروه هدفمندسازی یارانههاندارد و حکم ماده  161قانون برنامه پنجم است که باید در سال  90اجرایی میشد.
تمام محاسبات را انجام دادهایم و امیدواریم اجرای ماده  161قانون برنامه پنجم از
اردیبهشت سال آینده آغاز شود.
پروژه آزادراه تهران  -ش��مال را به طور جامع بررس��ی کردیم و در این راستامذاکراتی را با رییس بنیاد مستضعفان داش��تیم که برنامه تسریع برای اجرای این
پروژه را ارائه و اعالم کنند که چگونه میخواهند این پروژه را اجرا کنند یا اینکه دولت
برنامه دیگری اتخاذ کند .مذاکرات در حال انجام است ،پروژه آزادراه تهران  -شمال
بسیار پیچیده است و مشکالت فنی و حقوقی دارد .تامین مالی

رئیس سازمان بورس:

صندوقهای پروژه برای تامین مالی نفت ،گاز و طرحهای
مهم سال آینده راهاندازی میشود
رئیس سازمان بورس خبر داد :سال آینده صندوقهای
پ��روژه در حوزههای نفت ،گاز ،پتروش��یمی و همچنین
طرحهای مه��م عمرانی راهان��دازی و در ای��ن زمینهها
سرمایهگذاری خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،علی
صالحآبادی در ششمین کنفرانس توس��عه نظام تامین
مالی در ایران با اشاره به لزوم توجه به شرکتهای دانش
بنیان اظهار داشت :در بیانات مقام معظم رهبری و سیاستهای ابالغی ایشان یکی از
اقدامات اساسی که باید در بازار سرمایه به آن توجه شود ،شکلگیری بازار داراییهای
فکری است.
وی افزود :طرحی در بازار فرابورس طراحی ش��ده که بزودی ابالغ میشود و بر
ش بنیان راهاندازی میشود.
اساس این طرح بازار بورس شرکتهای دان 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بسیاری از مخترعان سرمایه
کافی برای به تولید رساندن اختراعات خود ندارند ،گفت :از طرف دیگر شرکتهایی
هستند که نیاز به اختراعات جدید دارند ،به همین دلیل اگر اصل مفهوم بازار وجود
تعداد زیادی عرضهکننده و متقاضی باشد با این سازوکار مخترعان و دارندگان ایده
عرضهکننده و صاحبان صنایع متقاضی خواهند بود.
وی با بیان اینکه تجربه سایر کشورها در این زمینه موردبررسی قرار گرفته است،
گفت :روشهای مختلفی میتواند در این بازار به کار گرفته شود ،به طوری که حقوق
صاحبان ایده حفظ شود ،به گونهای که صاحبان صنایع و سرمایه یا ایده را خریداری
و یا با صاحب ایده مشارکت کنند.
به گفته وی ،اختراعاتی میتواند به بازار فرابورس عرضه ش��ود که در اداره ثبت
اختراعات به ثبت رسیده باشد.
صالحآبادی از راهاندازی صندوقهای  VCدر س��ال آینده خبر داد و گفت :این
صندوقها برای کمک به تأمین مالی اقتصاد دانش بنیان و شرکتهای فعال در این
زمینه راهاندازی میشود.
وی افزود :بسیاری از شرکتهای موجود دانشبنیان نیستند و تنها در حوزه تولید
فعالیت میکنند ،اما در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی سرمایهگذاری در
زمینه شرکتهای دانش بنیان که از دانش فنی باالیی برخوردارند باید در اولویت
قرار گیرند.
وی تاکید کرد :تامین مالی ،شفافیت و نقدشوندگی از اهداف اولیه بورس در سال
آینده خواهد بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد :با ورود شرکتهای دانشبنیان و
صاحبان ایده به فرابورس امکان جذب شرکتهای کوچک و متوسط فراهم میشود.
این گونه شرکتها س��رمایه چندانی ندارند و تاکنون شرکتهای زیادی متقاضی
ورود به فرابورس بودهاند.
وی ادامه داد :میزان تقاضاها آنقدر زیاد است که برای پذیرش آن کمیته فنی در
بورس راهاندازی شده تا شرکتهای بیشتری تامین مالی شوند.
وی تصریح کرد :صندوقهای پروژه در س��ال آینده راهاندازی میش��ود که در
حوزههای نفت ،گاز ،پتروشیمی و همچنین طرحهای مهم عمرانی سرمایهگذاری
خواهند کرد،؛ انواع صکوک و اسناد خزانه اسالمی طراحی شده که در موعد مقرر
عرضه خواهد شد.
وی با اش��اره به افزای��ش س��رمایهگذاری خارج��ی در چند ماه اخی��ر ،گفت:
س��رمایهگذاران خارجی یکی پس از دیگری وارد کش��ور میش��وند که به دنبال
سرمایهگذاری در بخشهای با مزیت نسبت به ایران هستند و هدف باالی سرمایه
تسهیل این فرآیند است.تامین مالی
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ششمین کنفرانس تامین مالی
مدیر عامل بانک ملت خبر داد:

تعامل بازار پول و سرمایه در تامین مالی در راستای اقتصاد
مقاومتی
مدیر عامل بانک ملت از تعامل دو بازار پول و س��رمایه برای تامین مالی بنگاهها و
پروژههای مهم اقتصادی کشور در راستای اقتصاد مقاومتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،محمدرضا ساروخانی مدیر عامل بانک ملت امروز در
افتتاحیه ششمین همایش توس��عه نظام تامین مالی ،افزود :در شرایط کنونی دولت
تدبیر و امید فرصت مناسبی را هم در بازار سرمایه و هم در بازار پول ایجاد کرده تا برای
پروژهها و بنگاههای اقتصادی تامین مالی صورت گیرد و در این زمینه بازار پول و سرمایه
به تعامل و نقاط مشترک خوبی دست پیدا کردهاند.
وی با بیان این نکته که ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی ضرورت تامین
مالی برای پروژههای بزرگ و حیاتی کش��ور را دو چندان کرده است ،گفت:
توسعه نظام مالی کشور در کنار ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی تحقق هر چه
سریع تر برنامه ریزیهای کالن اقتصادی را در پی دارد و در این بستر ایجاده
شده نباید فرصت به وجود آمده برای تامین مالی را از دست داد.
رئیس همایش توسعه نظام تامین مالی افزود :کنفرانس تامین مالی در
سال های اخیر تأثیر به سزایی در در تبادل اطالعات و هم اندیشی صاحبنظران حوزه
پول و سرمایه داشته است .یکی از شاخص های مورد استفاده در رتبه بندی کشورها
از لحاظ رقابت پذیری جهانی توسعه مالی یا  Financial Developmentاست.
طبق گزارش اخیر ،ایران از لحاظ توس��عه بازار مالی در میان  148کشور جهان رتبه
 130را داراست و بدون شک برگزاری چنین هم اندیشی هایی به شناخت وضع موجود
و ارائه راهکارهای الزم جهت ارتقای این رتبه کمک خواهد کرد.
ساروخانی با تاکید بر این نکته که زمینه مناسبی جهت آشنایی فعاالن اقتصادی با
نحوه تأمین مالی از طریق بازار پول و سرمایه کشور فراهم کرده است ادامه داد :مطرح
شدن ایدهها و روشهای علمی جدید در حوزه تأمین مالی به خصوص معرفی ابزارها
مالی نوین جهت بحث و بررسی و عملیاتی شدن از برکات برگزاری این گردهمایی در
سالهای اخیر بوده است که البته به طور قطع زمینه هم گرایی و هم افزایی بیشتر بین
بازار پول و سرمایه کشور را سرعت خواهد بخشید.
مدیرعامل بانک ملت افزود :توسعه نظام مالی کشور تحقق هر چه بهتر و سریع تر
برنامه های کالن کشور را در پی خواهد داشت .در این راستا ،براساس پیش بینی های
صورت گرفته  1100میلیارد دالر منابع جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در
کشور مورد نیاز است .طبق آمارهای رسمی ،نظام بانکی در تامین منابع مالی کشور
به طور متوسط سهم  83درصدی را در س��ال های اخیر بر عهده داشته است و امید
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است با توسعه و تقویت بازار سرمایه تعادل نسبی در این بخش حاصل و بازار سرمایه با
دستیابی به جایگاه واقعی خود در کنار نظام بانکی بیش از پیش محرک توسعه نظام
اقتصادی کشور باشد.
وی با بیان این نکته که بانک ملت نیز به عنوان یکی از فعاالن اثرگذار نظام بانکی
شاهد پیشرفت های چشمگیری در عرصه جهاد و حماسه اقتصادی بوده است ،گفت:
بانک ملت در سال  1392به عنوان پنجمین شرکت برتر ایران از سوی سازمان مدیریت
صنعتی معرفی شد و با ارزش بازاری بالغ بر  84هزار میلیارد ریال در بورس ،هم اکنون
یکی از شرکت های اثرگذار در بازار سرمایه است .بانک ملت در راستای حرکت هرچه
قوی تر به سمت بانکداری جامع و در راستای تحقق اهداف تامین مالی حوزه انرژی
جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه ،با توجه به تجربیات حوزه بانکداری خود اقدام
به راه اندازی صندوق های ارزی انرژی کرده اس��ت .عالوه بر این بانک ملت ،سرمایه
گذاری در مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی های ارزی ،توسعه بانکداری
الکترونیک و سرمایه گذاری خطرپذیر را در راس برنامه های میان مدت
خود قرارداده است.
وی خاطر نشان کرد :در روزهای پایانی بهمن ماه سال جاری نیز شاهد
ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بودیم
که تاکیدات قبلی معظم له در خصوص اقتصاد دانش بنیان را به یک سند
راهبردی مبدل کرد .اقتصاد مقاومتی الگویی مکمل در کنار سیاست های
کالن اقتصادی محسوب می شود که حرکت در مسیر آن اهداف اقتصادی سند چشم
انداز بیست ساله را با سرعت بیشتری محقق خواهد نمود.
مدیر عامل بانک ملت با اشاره به ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در  ۲۴بند
توسط مقام معظم رهبری گفت ،در بند نهم این سیاست های کالن ،اصالح و تقویت
همه جانبه نظام مالی کشور در جهت تقویت بخش واقعی اقتصاد مد نظر قرار گرفته
است ،از این رو تأمین مالی جزء الینفک این سیاست کالن تلقی می شود که نظام بانکی
نقشی بی بدیل در تحقق آن خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد :بانک ملت نیز به یاری خداوند همچون گذشته در صدد است با
تطبیق فعالیت های خود با نیازهای کشور در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری
گام بردارد .آن چه که در سیاست اقتصاد مقاومتی بسیار تأکید شده ،بحث تقویت کار
آفرینی و حمایت از محققین در راستای اقتصاد دانش بنیان است .بانک ملت هم در
اولین اقدام خود در راستای اجرای فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری تأسیس و راه
اندازی اولین بانک ونچر کشور را در قالب گروه توسعه کارافرینی ملت در دستور کار
قرار داده است که امید است با حمایت از نوآوران و محققان دلسوز کشور و با روحیه ای
جهادی زمینه تحقق اقتصادی مقاوم و مبتنی بر دانش را فراهم کند.تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی
امسال سال استثنایی در تاریخ بازار سرمایه بود
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی
سال  92را سال استثنایی در تاریخ بازار سرمایه دانس��ت و وظایف بازار سرمایه را در
راستای تامین مالی اقتصاد دانش بنیان تشریح کرد.
به گزارش ایران اکونومیست ،علی صالحآبادی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با
بیان اینکه ظرفیتهای بازار سرمایه در کشور توسعه پیدا کرده است گفت :امسال سال
استثنایی در تاریخ بازار سرمایه در کشور از لحاظ شاخصهای مختلف بود.
وی افزود :به طوری که حجم معامالت در بورس تهران به  90هزار میلیارد تومان ،در
فرابورس به  26هزار میلیارد تومان ،در بورس کاال به  56هزار میلیارد تومان و در بورس
انرژی به  400هزار میلیارد تومان رسید که جمعا حجم معامالت بازار سرمایه به 172
هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد :همچنین ارزش بازار س��رمایه از ابتدای سال تاکنون به حدود 500
هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان دهنده افزایش ظرفیت بازار سرمایه
است.
رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به آمار تامین مالی در بازار
سرمایه اش��اره کرد وافزود:از روشهای مختلف تامین مالی حدود  20هزار
میلیارد تومان در بازار اولیه و حدود  38ه��زار و  300میلیارد تومان در بازار
ثانویه و درمجموع  58هزار میلیارد تومان تامین مالی صورت گرفته که این
میزان در سال گذشته حدود  40هزار میلیارد تومان بوده است.
صالحآبادی ادامه داد :ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم
رهبری این نکته را مطرح می کند که باید به ظرفیتهای بومی اقتصاد خود بیشتر توجه
کرده و از ظرفیتهای خالی استفاده بیشتری کنیم.
وی خاطرنشان کرد :یکی از موضوعاتی که دراین کنفرانس مطرح شد بحث اقتصاد
دانش بنیان است که بارها توسط مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی مطرح شده
و شرکتهای تامین سرمایه بانک ملت و دانشگاه صنعتی شریف در این زمینه پیش
قدم بوده و هستند.
صالحآبادی در ادامه به ارتباط دانشگاه و صنعت اشاره کرد و افزود :یکی از اقداماتی
که در این زمینه در بازار سرمایه انجام شده است راه اندازی بازار دارایی فکری است که
مقررات آن تصویب و ابالغ شده و به زودی شاهد افتتاح این بازار در فرابورس خواهیم
بود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بسیاری از مخترعین در دانشکده
های فنی اختراعات جدیدی دارند توضیح داد :اقتصاد دانش بنیان به این ایده ها بها می
دهد ولی صاحبان ایده نیازمند منابع مالی هستند تا ایدهها را به مرحله تجاری سازی
برسانند این درحالی است که بازار سرمایه محلی است که عرضه و تقاضا در آن رخ داده
و این بازار بر این مبنا طراحی شده است.
وی خاطرنشان کرد :به این ترتیب صاحبان ایده می توانند ایده خود را در فرابورس
عرضه کرده و یا به فروش برس��انند و صاحبان بنگاه نیز ایده را خریداری کرده و یا با
صاحب ایده مش��ارکت کنند.که دراین صورت در بازار سرمایه به نوآوریهای جدید
کمک می کند.
صالحب آبادی عنوان کرد :با راه اندازی چنین بازاری باید دربلند مدت انتظار داشته
باشیم که صاحبان ایده بتوانند در یک بازار تجاری سازی کرده و ایده خود را ارائه کنند
که این کار راه را برای جذب نخبگان باز می کند.
رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد :عالوه بر این صندوقهای  vcبه
اقتصاد دانش بنیان کمک کرده و مشخصا بازار سرمایه می تواند به تامین مالی اقتصاد
دانش بنیان کمک کند.

وی افزود :اگر اعتقاد داریم که جوانان نخبه و نوآور در کشور به صورت فراوان وجود
دارد قطعا می توانیم دراین حوزه به نخبگان کمک کنیم ت��ا بتوانند ایدههای خود را
ارائه کنند.
صالحآبادی در ادامه اظهار کرد:عالوه بر این امکان معامالت برند در فرابورس فراهم
شده است که این امکان کمک می کند تا به موضوع برند در اقتصاد ملی توجه بیشتری
صورت گیرد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد :ظرفیتی که برای بازار سرمایه
ترسیم میشود سرمایهگذاری کردن در حوزههایی است که به دانش فنی باالیی نیاز
دارند و مبتنی بر دارایی فکری است که این ظرفیت در بازار سرمایه کمتر به آن توجه
شده است ولی اگر بخواهیم بازار سرمایه را مبتنی بر این مقوله کنیم باید در این حوزهها
سرمایهگذاری کنیم.
وی با بیان اینکه در بازار سرمایه هم به بازار اولیه و هم به بازار ثانویه توجه می شود
ادامه داد :این دو بازار مکمل یکدیگر بوده و به یکدیگر سیگنال می دهند لذا برای این
که بازار اولیه در بازار سرمایه رونق بگیرد باید بازار ثانویه پرکارآ و کارآیی داشته باشیم
ضمن این که اگر بازار ثانویه رونق داشته باشد می توان ابزارهای جدیدی
را بازار اولیه طراحی کرد.
صالحآبادی با بیان اینکه در بازار ثانویه حوزههای تامین مالی ،پوشش
ریسک  ،شفافیت و نقدشوندگی به موازات هم دنبال می شوند خاطرنشان
کرد :از زمانی که بازار فرابورس راه اندازی شد برخی بنگاههای کوچک و
متوسط که سرمایه و سودآوری کمتری داشته و شرایط حضور در بورس
را نداشتند به این بازار راه یافتند .لذا بازار فرابورس با انعطافی که دارد امکان
ایجاد انواع بازارها را فراهم میکند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به طراحی ابزارهای جدید اشاره کرد و گفت:
ابزارهایی مانند اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام طراحی شده که امیدواریم شرکت
ها از این ابزار استفاده کنند.
وی توضیح داد :ابزار بین بازار با درآمد ثابت و سهام مش��ترک بوده و شرکتها با
نرخهای س��ود پایین تر از نرخ متعارف بازار می توانند اوراق مشارکت قابل تبدیل به
سهام منتشر کنند.
صالحآبادی به طراحی صندوقهای پروژه اشاره کرد و افزود :طراحی صندوقهای
پروژه در حال حاضر به اتمام رس��یده و اوایل س��ال آینده راه ان��دازی این صندوقها
دنبال می شود.به طوری که با راه اندازی این صندوق پروژههای مختلف تامین مالی
میشوند.
رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به انتشار اسناد خزانه اسالمی اشاره
کرد و افزود :انتشار اسناد خزانه اسالمی در بودجه  92ذکر شده که امیدواریم این اسناد
تا پایان سال منتشر شوند و در صورتی که خزانه داری کل کشور به جمع بندی برسد
آمادگی انتشار اسناد وجود دارد و اسناد میتواند به عنوان ابزار جدید جای خود را پیدا
کند.
وی ادامه داد :این اسناد سود مشخصی نداشته و میتواند زیر قیمت اسمی فروخته
شود.
صالحآبادی به ورود سرمایههای خارجی اش��اره کرد و افزود :خوشبختانه در حال
حاضر سرمایهگذاران خارجی یکی پس از دیگری به صورت فردی و گروهی وارد کشور
شده و متقاضی سرمایهگذاری در کشور هستند که هم بورس و هم بخش خصوصی از
این فرصت استفاده کنند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد :ما به عنوان بازار سرمایه و سازمان
بورس تسهیل کننده شرایط هستیم و به سرمایهگذاران خارجی برای توسعه اقتصادی
نیازمندیم.عالوه بر این که باید از تکنولوژی ش��رکتهای خارجی نیز استفاده کنیم.
تامین مالی

1

رییس سازمان بورس عنوان کرد:
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ششمین کنفرانس تامین مالی
وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد :

نیاز  ۴۰هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی برای
اتمام تمام پروژههای بخش حمل و نقل
وزیر راه و شهرسازی گفت :برای اینکه بتوانیم به اهداف
تعیینشده دست یافته و پروژههای عمرانی بخش حمل و
نقل را محقق کنیم ،نیازمند  ۴۰هزار میلیارد تومان اعتبار
با قیمتهای فعلی هس��تیم.به گزارش خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری فارس ،عباس آخوندی در شش��مین کنفرانس
توس��عه نظام تأمین مالی در ایران با بیان اینکه مشکل ما
همچنان در مفاهیم اولیه است اظهار داشت :بحث مالیات
و مسئله بازتوزیع ثروت در ایران مطرح اس��ت و هنوز این مسئله با عدالت و ارتباط آن
با رفع فقر مشخص نشده است.وی با بیان اینکه تعاریف کلی است ،افزود :مشکلی که
در ایران وجود دارد این اس��ت که نه تنها بازتوزیع ثروت از این طریق مشکل دارد بلکه
جبران هزینههای دولت را هم نمیکند.وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد :یارانه هم در
واقع مالیات منفی است که بنده با پرداخت نقدی آن موافق نیستم؛ هر برنامهای که اجرا
میشود باید با مقولههای عدالت همبستگی اجتماعی و رفاه شهروندی ارزیابی شود.
آخوندی تصریح کرد :مالیات ،توسعه زیربناها و توسعه رقابت در جامعه سه اقدام اجرایی
برای ایجاد عدالت و افزایش رفاه در جامعه است.وی با بیان اینکه اگر دولت هزینه مبادله
در اقتصاد را کاهش نداده و رقابت افزایش نیابد ،قیمت تمام شده محصول افزایش خواهد
یافت ،گفت :توسعه رقابت در فضای اقتصادی موجب افزایش قدرت خرید و کاهش هزینه
میشود ،بنابراین رقابت باید جزء اصلیترین مؤلفهها قرار گیرد.آخوندی با بیان اینکه
متوسط رشد اقتصادی از سالهای  84تا  ،91سه درصد ،رشد نقدینگی  25درصد ،تورم
 18.5درصد و رشد جمعیت  1.4درصد بوده اس��ت ،گفت :در این دوره نرخ رشد ارز به
طور متوسط  17درصد بوده و جمعیت زیر خط فقر از  26درصد به  35درصد افزایش
یافته است.وی افزود :از سال  1335تا  1390تعداد خانوارها از  4میلیون به  21میلیون
افزایش یافته و بعد خانوار از  3.73به  1.06در سال  90رسیده است.به گفته وی860 ،
هزار خانوار در ش��هر تنها در یک اتاق زندگی میکنند و همه آمارهای ذکرشده نشان
میدهد فرصتهای سرمایهگذاری زیادی در حوزه مسکن وجود دارد و باید در شهر 2
میلیون و  700هزار واحد مسکونی احداث شود.وی تصریح کرد :از سال  84تا  91تعداد
خانوارهایی که مسکن ملکی داشتهاند کاهش یافته و برای خرید مسکن در سال 8 ،84
سال درآمد نیاز بود که این میزان در سال  91به  12سال افزایش یافته است.
وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه باید در بخش فروش اقساطی مسکن تغییراتی
اعمال شود ،گفت :اگر فردی از یک بانک تسهیالت ساخت بگیرد ،فروش اقساطی آن
تنها باید از طریق همان بانک انجام شود و بانک دوم نمیتواند برای خرید و یا مشارکت در
فروش اقساطی آن وارد شود که این مسئله روش فروش اقساطی مسکن را با مانع مواجه
کرده است.وی افزود :بهتر است این مانع برداشته شود ،زیرا ممکن است بانکی بخواهد
تنها برای ساخت مشارکت کند و بانکی دیگر تنها در بخش فروش.
آخوندی با اشاره به بحث لزوم ورود به بازار سرمایه به بخش مسکن گفت 5:سال است
که بحث راهاندازی صندوق های زمین و ساختمان مطرح شده اما تاکنون فعالیت جدی
در این زمینه نداشتهاند ،به همین دلیل نیاز به حمایت جدی شبکه بانکی از متقاضیان
خرید مسکن هستیم و در همین راستا با مسئوالن بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مذاکراتی
داشتیم تا بتوان به راهکاری برای تأمین مالی مناسب بازار مسکن و به ویژه متقاضیان
خرید مسکن طراحی کنیم.
وی در حوزه حمل و نقل گفت :بخش دریا اصلیترین هدف توسعه است و در حال
حاضر ورودی بنادر به 176میلیون تن رسیده که ظرفیتهای بنادر نشان میدهد امکان
افزایش بیش از پیش این وضعیت وجود دارد.
وی افزود :در بخش ریلی ،موضوع بس��یار جدیتر است زیرا براساس اهداف برنامه
پنجم توس��عه باید  30درصد بار در حوزه ریل جابهجا شود که همین مسئله ضرورت
سرمایهگذاری در حوزه زیرساخت و ناوگان ریلی را نشان میدهد.
وزیر راه و شهرس��ازی گفت :برای اینکه بتوانیم به اهداف تعیینشده دست یافته و
پروژههای عمرانی بخش حمل و نقل را محقق کنیم ،نیازمند  40هزار میلیارد تومان
اعتبار با قیمتهای فعلی هستیم.
وی با اشاره به عمر باالی ناوگان در حوزه کامیون و مینیبوس گفت :میانگین عمر
کامیونها در ایران  29سال و مینیبوسها بیش از آن است که نوسازی در این بخش
بسیار ضروری است و حداقل به  10میلیارد دالر سرمایهگذاری نیاز دارد.
وی با اشاره به توجه خوب مجلس به نوسازی ناوگان گفت :اعتبار مناسبی برای بودجه
سال  93به این امر اختصاص داده شده است.
وی تأکید کرد :هدف ما افزایش س��هم حمل و نقل ریلی از کل حمل و نقل کشور
است.تامین مالی
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مدیر عامل بانک ملت از تعامل دو بازار پول و سرمایه
برای تامین مالی بنگاه ها و پ��روژه های مهم اقتصادی
کشور خبر داد و گفت :براس��اس آمارهای رسمی ،نظام
بانکی در تامین منابع مالی کشور به طور متوسط سهم83
درصدی را در سال های اخیر بر عهده داشته است.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمدرضا ساروخانی امروز
در افتتاحیه ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی
گفت :در شرایط کنونی دولت تدبیر و امید فرصت مناسبی را هم در بازار سرمایه و
هم در بازار پول ایجاد کرده تا برای پروژه ها و بنگاه های اقتصادی تامین مالی صورت
گیرد و در این زمینه بازار پول و سرمایه به تعامل و نقاط مشترک خوبی دست پیدا
کرده اند.
مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که ابالغ سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی
ضرورت تامین مالی برای پروژه های بزرگ و حیاتی کشور را دوچندان کرده است،
افزود :توسعه نظام مالي كشور در كنار ابالغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي تحقق هر
چه سريع تر برنامه ریزی هاي كالن اقتصادي را در پي دارد و در این بستر ایجاده شده
نباید فرصت به وجود آمده برای تامین مالی را از دست داد.
به گفته وی طبق گزارشات اخیر ،ایران از لحاظ توسعه بازار مالی در میان 148
کشور جهان رتبه 130را داراست ،توسعه نظام مالی کشور تحقق هر چه بهتر و سریع
تر برنامه های کالن کشور را در پی خواهد داشت .در این راستا ،براساس پیش بینی
های صورت گرفته 1100میلیارد دالر منابع جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه
در کشور مورد نیاز است.
ساروخانی افزود :طبق آمارهای رسمی ،نظام بانکی در تامین منابع مالی کشور
به طور متوسط سهم  83درصدی را در سال های اخیر بر عهده داشته است و امید
است با توسعه و تقویت بازار سرمایه تعادل نسبی در این بخش حاصل و بازار سرمایه
با دستیابی به جایگاه واقعی خود در کنار نظام بانکی بیش از پیش محرک توسعه
نظام اقتصادی کشور باشد.
وی با اش��اره به راه اندازی صندوق های ارزی انرژی گفت :بانک ملت ،سرمایه
گذاری درمدیریت بهینه دارایی ها و بدهی های ارزی ،توسعه بانکداری الکترونیک و
سرمایه گذاری خطرپذیر را در راس برنامه های میان مدت خود قرارداده است.
مدیرعامل بانک ملت خاطر نشان کرد :در روزهای پایانی بهمن ماه سال جاری نیز
شاهد ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بودیم که اقتصاد دانش بنیان را به یک
سند راهبردی مبدل کرد .اقتصاد مقاومتی الگویی مکمل در کنار سیاست های کالن
اقتصادی محسوب می شود که حرکت در مسیر آن اهداف اقتصادی سند چشم انداز
بیست ساله را با سرعت بیشتری محقق خواهد نمود.
وی با اشاره به ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بیست و چهار بند گفت:
در بند نهم این سیاست های کالن ،اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور در
جهت تقویت بخش واقعی اقتصاد مد نظر قرار گرفته است ،از این رو تأمین مالی جزء
الینفک این سیاست کالن تلقی می شود که نظام بانکی نقشی بی بدیل در تحقق
آن خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد :آنچه که در سیاست اقتصاد مقاومتی بسیار تأکید شده ،بحث
تقویت کار آفرینی و حمایت از محققین در راستای اقتصاد دانش بنیان است .براین
اساس تأسیس و راه اندازی اولین بانک ونچر کشور را در قالب گروه توسعه کارافرینی
ملت در دستور کار قرار داده ایم.تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی
متنوعسازی نرخ بلیت هواپیما از اردیبهشت ۹۳
وزیر راه با اش��اره به ابالغ بخش��نامه اتخاذ تمهیدات فوری برای شب عید ،بر لزوم
جابهجایی مسافر توسط شرکتهای با سابقه درخشان تأکید کرد و گفت :برنام ه داریم
متنوعسازی نرخ بلیت هواپیما را پس از نوروز در اردیبهشت  ۹۳اجرایی کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس عباس آخوندی امروز در حاش��یه
ن درباره متنوعسازی
ششمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در جمع خبرنگارا 
قیمت بلیت هواپیما ،اظهار داش��ت :این پروس��ه از اردیبهشت س��ال آینده اجرایی
میشود.
وی ادامه داد :قرار بود در سال اول برنامه پنجممتنوع سازی قیمت بلیت هواپیما
صورت گیرد اما هنوز اجرا نشده است.
آخوندی بیان کرد :در حال حاضر تمام محاسبات مربوطه انجام شده است ،بر این
اساس اجرای ماده  161قانون برنامه پنجم توسعه در اردیبهشت ماه سال آیندهکلید
میخورد.
* رایزنی با بنیاد برای تسریع در ارائه برنامهای برای تکمیل
آزادراه تهران-شمال
وی در م��ورد سرنوش��ت اجرای آزادراه پرحاش��یه تهران -ش��مال
توضیح داد :بررسیهای جامعی در این زمینه انجام شدهو با رئیس بنیاد
مستضعفان نیز جلساتی داشتهایم.
آخوندی ادامه داد :قرار شده است که بنیاد یا یک برنامه سریع ارائه
کنند یا اینکه دولت برنامه خود را اتخاذ کند ،بنابراین مذاکرات در حال
انجام است.
وی تأکید کرد :پرونده و پروژه آزادراه تهران -شمال بسیار پیچیده و دارای مشکالت
فنی و حقوقی است.
وی ادامه داد:قطعه دو و سه حدود 3درصد پیشرفت فیزیکی دارد ،بنابراین هم مساله
ن قیمت بوده و هنوز
فنی و هم مساله مالی مطرح است ،به طوری که این پروژه بسیار گرا 
گفتوگوها به نتیجه نهایی نرسیده است.
* برای اجرای قانون هدفمندی در سال  93برنامهریزی دقیق داریم
وزیر راه و شهرسازی در مورد بررسیهای کارگروههای هدفمندی یارانهها و آثار آن
برای افزایش قیمتها در فاز دوم هدفمندی بیان کرد :تاکنون سه جلسه کارگروه حمل
و نقل در این ارتباط برگزار شده ،این در حالی است که کارگروه انرژی در مورد قیمتها
تصمیم گیری میکند.
وی اضافه کرد :مقرر شده است که آثار اجرایی هدفمندی در فاز دوم در حوزه حمل و
نقل توسط کارگروه حمل و نقل بررسی و نتیجه آن به کارگروه انرژی ارائه شود.
آخوندی در مورد افزایش هزینههای حمل و نقل و نیز مس��کن ب��ا اجرای فاز دوم

هدفمندی یارانهها توضیح داد :اجرای فاز دوم در سال  93انجام خواهد شد ،بنابراین
بررسیهای تکمیلی در این زمینه انجام نشده است.
وزیر راه و شهرسازی افزود :بدین ترتیب در این زمینه اعمال نظر نخواهند کرد و با
مشخص شدن نتایج رقمها را اعالم خواهیم کرد.
* ارائه برنامهای پنج ساله به رئیس جمهور برای نوسازی انواع ناوگان
ال
حمل کا 
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامهریزی برای نوسازی انواع ناوگان مدلهای حمل
و نقلی ،افزود :ناوگانهای باری ایران بسیار ضعیف است و از جهت مصرف سوختی باال
حدود یکونیم برابر استاندارد دارند ضمن آنکه از جهت ایمنی دارای مشکالت جدی
هستند.
آخوندی ادامه داد :کاهش سن ناوگان حمل و نقل و نوسازی از محورهای اصلی در
دستور کار است و قرار است در اینباره برنامهای اجرایی طی یک دوره پنج ساله به رئیس
جمهور ارائه شود.
* ابالغ بخشنامه اتخاذ تمهیدات برای شب عید/حمل و نقل توسط
شرکتهای با سابقه درخشان
وزیر راه و شهرسازی درباره تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای انجام مسافرتهای
نوروزی بیان کرد :سه هفته پیش بخشنامه بازنگری شریانهای اصلی راهها را به
استانهای کشور را ابالغ کردیم ،در عین حال بر اساس این بخشنامه تمهیدات
فوری برای شب عید تدارک دیده شده که در این راستا گزارشات استانی اخذ
و اعتبارات استانی ارسال شده است و در قالب بخشنامهای تمام حمل و نقلها
باید توسط شرکتهای مسافربری با سابقه انجام شود.
ش تسهیالت  35میلیون تومانی خرید مسکن بستگی به
* افزای 
شهرها و نهادهای مختلف دارد
وی اظهار داشت :وزارت راه و شهرسازی همواره برای افزایش وام خرید مسکن تقاضا
دارد؛ اعتقاد دارم که این موضوع باید به صورت تدریجی و طی گفتوگوهای مستمر با
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به نتیجه برسد.
وی افزود :الزم است که تسهیالت خرید مسکن حدود  50درصد قیمت مسکن یک
خانوار با درآمد متوسط را تامین کند.
وزیر راه و شهرسازی افزود :میزان افزایش مبلغ تسهیالت  35میلیون تومانی خرید
مسکن بستگی به شهرها و نهادهای مختلف دارد ،با این وجود این میزان تسهیالت باید
بتواند  40تا  50درصد قیمت یک خانه متوسطه خانوار با درآمد متوسط را از طریق یک
پس انداز تامین کند و وزارت راه و شهرسازی این موضوع را به صورت یک هدف تعقیب
و پیگیری میکند ،اما کاری مشکل اس��ت ،زیرا بازار مالی مسکن توسعه نیافته است؛
این موضوع باید توسط شورای پول و اعتبار تصویب ش��ود که آن هم باید قانع شوند.
تامین مالی
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وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت پیشنهاد داد :

شعب بانکهای خارجی در ایران راهاندازی شود
وزیر صنعت ،معدن و تجارت به افزایش سرمایه بانکهای خصوصی و دولتی تاکید
کرد وگفت :باید اقداماتی صورت گیرد تا بانکهای خارجی در کشور مستقر شوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،محمدرضا نعمت زاده در
ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی گفت :اقتصاد کشور جدا از بخش دولتی و
بودجههای عمومی بر مبنای بانک ها بوده و توسعه اقتصاد کشور بانک محور بوده که
قطعا این موضوع کافی نبوده و باید روشهای دیگری ارائه شود.
وی افزود :لذا با توجه به این که توس��عه اقتصاد کشور بانک محور است باید توجه
بیشتری به رفع موانع و اش��کاالت بانکها کنیم و این که به دنبال بازار سرمایه برویم
وبحث بانکها را فراموش کنیم نوعی فرار از مسوولیت است.
او یادآور ش��د :در زمان آغاز فعالیتم در صنعت پتروشیمی حدود  12میلیارد دالر
تسهیالت از بانکهای خارجی دریافت کردیم که سه چهارم آن از طریق بانک ملت
بوده است .همچنین حدود  5000میلیارد دالر گشایش اعتبار صورت گرفت که آن ها
از طریق بانک ملت انجام شده است.
نعمت زاده ادامه داد :در حال حاضر با تورم  40درصدی در سالهای
گذشته و حال حاظر و نیز افزایش سه برابری نرخ ارز ،خبری از افزایش
سرمایه بانکها نیست و متاسفانه در چند سال گذشته علیرغم داشتن
منابع کافی ارزی این مساله مورد غفلت قرار گرفته و زمانی که دولت جدید
آغاز به کار کرد این موضوع در ارقام بودجه پیشبینی شد.
وی خاطرنشان کرد :کماکان در کمیسیون اقصادی و هیات دولت این
موضوع را با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیگیری می کنیم .بنابراین اولین قدم این
است که سرمایه بانکهای دولتی ،خصوصی و نیمه خصوصی افزایش یابد که قطعا راه
حلهیای برای آن وجود دارد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت عنوان کرد :در این رابطه بحث تحریم مشکالت خاصی
را برای بانکها ایجاد کرده است که امیدواریم تحریم ها به زودی برطرف شده و این
مشکالت کاهش یابد.
وی در ادامه به استقرار بانکهای خارجی در کش��ور اشاره و اظهار کرد :باید اجازه
دهیم بانک های خارجی در کشور مستقر شوند زیرا حضور بانکهای خارجی یعنی
توسعه و رونق اقتصادی و امروزه این نگاه غلطی است که اجازه ندهیم بانکهای خارجی
در کشور فعال شوند و مشارکت کنند.
نعمت زاده با طرح این سوال که چرا بانکهای خصوصی با بانکهای خارجی شریک
نمیشوند ادامه داد :در گذشته بانکهای تخصصی از بانکهای خارجی اعتبار دریافت
می کردند و آن ها به صنعت ،معدن ،کشاورزی و مسکن تسهیالت میدادند لذا اگرچه
ممکن است امروز به خاطر تحریم مشکالتی وجود داشته باشد ولی بانکهای تخصصی
باید از بانکهای خارجی خط اعتباری بگیرند.
وی ادامه داد :این راهکار دیگری است که باید بسیار جدی گرفته شده و همه بانکها
بهویژه بانکهای تخصصی از بانکهای خارجی خط اعتباری دریافت کنند.
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه کارمند بانک مرکزی نمی تواند خود را
به یک بانک بزرگ تحمیل کند ،ادامه داد :باید به موضوع تقویت بانکهای خرد بسیار
اهمیت دهیم .در این زمینه باید برنامه ریزی الزم را انجام دهیم زیرا این یکی از نکات
کلیدی است که باید مدنظر قرار گیرد.
نعمت زاده با بیان اینکه در زمان انتخابات ریاست جمهوری از بورس تهران بازدید
کرده و صنایع را همواره تشویق کردهام ،اظهار کرد :باید روی بازار اولیه و ثانویه بورس
مانند بانکها اقدامات جدی صورت گیرد و همان طور که صکوک مورد اقتباس قرار
گرفته است بسیاری از اقدامات نیز می تواند مورد اقتباس قرار گیرد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه بانکهای داخلی و خارجی باید با یکدیگر
فعالیت کنند خاطرنشان کرد :دشمن راه را بس��ته و ما باید این راه را باز کنیم و باید
بانکهای داخلی با طرفهای خارجی خود مذاکره کرده و بگذارند این مسیر باز شود.
وی در حاشیه این مراسم نیز از نیاز این وزارتخانه به  150هزار میلیارد تومان سرمایه
در گردش خبر داد و گفت :بخشی از این رقم که حدود  30درصد است باید توسط خود
واحدها تامین شود و  70درصد مابقی یعنی حدود  105تا  110هزار میلیارد تومان باید
از طریق بانکها تامین شود و راه دیگری وجود ندارد.
نعمت زاده درباره نقش و جایگاه بانکهای خارجی و تامین منابع خارجی گفت:
اقتصاد کشور غیر از بخش دولتی متکی بر بانکها نیز هست .ضمن این که باید
تالش کنیم تا بازار سرمایه اولیه را فراهم کنیم باید در جهت تقویت بانکهای
کشور نیز اقدام کنیم.
نعمتزاده افزود :یکی از راه حلها افزایش س��رمایه بانکها است که در
بودجه سال اینده پیش بینی شده و کافی نیست و باید تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد :یکی دیگر از پیش��نهادات این است که اجازه دهیم
بانکهای خارجی در داخل کشور فعال شوند زیرا این امر باعث رونق اقتصاد
شده و رقابت بین بانکهای داخلی و خارجی و جذب منابع بیشتر به داخل کشور می
شود.
وی خاطرنشان کرد :این درحالی اس��ت که باید بانکهای خصوصی با بانک های
خارجی مشارکت کرده و سرمایه خارجی را وارد کشور کنیم زیرا همان طور که در بخش
های دیگر اقتصاد سرمایهگذاری مشترک نیاز داریم در زمینه بانکها هم باید این کار
صورت گیرد و هیچ منع قانونی دراین خصوص وجود ندارد.
به گفته نعمت زاده ،عالوه بر این باید از خط اعتباری اس��تفاده کنیم به طوری که
در گذشته بانکهای داخلی به خصوص بانکهای تخصصی از بانکها خارجی خط
اعتباری دریافت کرده و در اختیار سرمایه گذاران داخلی قرار می دادند که مدتی است
این کار متوقف شده است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد :عالوه بر این فاینانس خارجی نیز باید فعال
شده و بعد از رفع تحریم ها فعالتر شود زیرا درحال حاضر محدود به کشورهای بلوک
شرق بوده و امیدواریم که توسعه پیدا کند.تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی
مدیرعامل بانک ملت خبر داد:

سهم  ۸۳درصدی نظام بانکی از تامین مالی اقتصاد

مدیرعامل بان��ک ملت خبر داد:س��هم ۸۳
درصدی نظام بانکی از تامین مالی اقتصاد
سیاس��ت نیوز /مدیرعامل بانک ملت با بیان
اینکه س��هم نظام بانکی از تامین مالی اقتصاد
کشور  ۸۳درصد اس��ت ،گفت :اما امیدواریم با
توسعه و تقویت بازار سرمایه تعادل نسبی در این
بخش حاصل شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس  ،محمدرضا ساروخانی در ششمین
کنفرانس توس��عه تامین مالی با بیان این که در حال حاضر دولت یازدهم فرصت
مناسبی را هم در بازار سرمایه و هم در بازار پول ایجاد کرده است ،اظهارداشت :در این
زمینه بازار پول و سرمایه به تعامل و نکات مشترک خوبی دست پیدا کرده اند.
وی افزود :ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی ضرورت تامین مالی برای پروژه
های بزرگ و حیاتی کشور را دو چندان کرده است؛ توسعه نظام مالی کشور در کنار
ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی تحقق هر چه سریعتر برنامه ریزی های کالن
اقتصادی را در پی دارد و در این بستر نباید فرصت به وجود آمده برای تامین مالی
را از دست داد.
مدیرعامل بانک ملت با بیان اینکه ایران از نظر توسعه بازار مالی در میان ۱۴۸
کشور جهان رتبه  ۱۳۰را دارا است ،گفت :بدون شک برگزاری چنین هم اندیشی
هایی به شناخت وضع موجود و ارائه راهکارهای الزم جهت ارتقای این رتبه کمک
خواهد کرد.
وی در ادامه افزود :توسعه نظام مالی کشور تحقق هر چه بهتر و سریعتر برنامه
های کالن کشور را در پی خواهد داش��ت و در این راستا بر اساس پیش بینی های
صورت گرفته  ۱۱۰۰میلیارد دالر منابع جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در
کشور مورد نیاز است.
مدیرعامل بانک ملت تصریح کرد :بنابر آمارهای رس��می نظام بانکی در تامین
منابع مالی کشور به طور متوسط س��هم  ۸۳درصدی را در سال های اخیر بر عهده
داشته است؛ اما امیدواریم با توسعه و تقویت بازار سرمایه تعادل نسبی در این بخش
حاصل شود و بازار سرمایه با دستیابی به جایگاه واقعی خود در کنار نظام بانکی بیش
از پیش محرک توسعه نظام اقتصاد کشور باشد.
مدیر عامل بانک ملت با اشاره به اینکه در روزهای پایانی بهمن ماه شاهد ابالغ
سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بودیم که تاکیدات قبلی
معظم له در خصوص اقتصاد دانش بنیان را به یک سند راهبردی تبدیل کرد ،اضافه
کرد :اقتصاد مقاومتی الگوی مکمل در کنار سیاست های کالن اقتصادی به حساب
می آید که حرکت در مسیر آن اهداف اقتصادی سند چشم انداز  ۲۰ساله را با سرعت
بیشتری محقق خواهد کرد.
ساروخانی با تاکید بر اینکه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در  ۲۴بند توسط
مقام معظم رهبری ابالغ شده است ،خاطرنشان کرد :در بند نهم این سیاست های
کالن ،اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کش��ور در جهت تقویت بخش واقعی
اقتصاد مد نظر قرار گرفته است؛ از این رو تامین مالی جزء الینفک این سیاست کالن
تلقی می شود که نظام بانکی نقشی بی بدیل در تحقق آن خواهد داشت.
وی با بیان این که این بانک همچون گذشته درصدد است با تطبیق فعالیت های
خود با نیازهای کشور در راس��تای تحقق منویات مقام معظم رهبری گام بردارد،
گفت :آنچه در سیاست اقتصاد مقاومتی بسیار تاکید شده بحث تقویت کارآفرینی و
حمایت از محققان در راستای اقتصاد دانش بنیان است و در این راستا بانک ملت راه
اندازی بانک ونچر کشور را در قالب گروه توسعه کارآفرینی ملت در دستور کار قرار
داده است.تامین مالی
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رئیس سازمان بورس:
امسال سال استثنایی در تاریخ سرمایه کشور بود
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی
سال  92را سال اس��تثنایی در تاریخ بازار سرمایه دانست و
وظایف بازار سرمایه را در راستای تامین مالی اقتصاد دانش
بنیان تشریح کرد.
علی صالحآبادی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با
بیان اینکه ظرفیتهای بازار سرمایه در کشور توسعه پیدا
کرده است گفت :امسال سال استثنایی در تاریخ بازار سرمایه
در کشور از لحاظ شاخصهای مختلف بود.
مهمترین بخش سخنان صالح آبادی در این کنفرانس:
 حجم معامالت در بورس تهران به  90هزار میلیارد تومان ،در فرابورس به  26هزارمیلیارد تومان ،در بورس کاال به  56هزار میلی��ارد تومان و در بورس انرژی به  400هزار
میلیارد تومان رسید که جمعا حجم معامالت بازار سرمایه به  172هزار میلیارد تومان
رسیده است.
همچنین ارزش بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون به حدود  500هزار میلیارد تومانرسیده است که نشان دهنده افزایش ظرفیت بازار سرمایه است.
از روشهای مختلف تامین مالی ح��دود  20هزار میلیارد توم��ان در بازار اولیه وحدود  38هزار و  300میلیارد تومان در بازار ثانویه و درمجموع  58هزار میلیارد تومان
تامین مالی صورت گرفته که این میزان در سال گذشته حدود  40هزار میلیارد تومان
بوده است.
ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری این نکته را مطرحمی کند که باید به ظرفیتهای بومی اقتصاد خود بیش��تر توجه کرده و از ظرفیتهای
خالی استفاده بیشتری کنیم.
یکی از اقداماتی که در این زمینه در بازار س��رمایه انجام شده است راه اندازی بازاردارایی فکری است که مقررات آن تصویب و ابالغ شده و به زودی شاهد افتتاح این بازار
در فرابورس خواهیم بود.
بسیاری از مخترعین در دانشکده های فنی اختراعات جدیدی دارند .اقتصاد دانشبنیان به این ایده ها بها می دهد ولی صاحبان ایده نیازمند منابع مالی هستند تا ایدهها را
به مرحله تجاری سازی برسانند این درحالی است که بازار سرمایه محلی است که عرضه
و تقاضا در آن رخ داده و این بازار بر این مبنا طراحی شده است.
صاحبان ایده می توانند ایده خود را در فرابورس عرضه کرده و یا به فروش برسانندو صاحبان بنگاه نیز ایده را خریداری کرده و یا با صاحب ایده مشارکت کنند.که دراین
صورت در بازار سرمایه به نوآوریهای جدید کمک می کند .با راه اندازی چنین بازاری باید
دربلند مدت انتظار داشته باشیم که صاحبان ایده بتوانند در یک بازار تجاری سازی کرده و
ایده خود را ارائه کنند که این کار راه را برای جذب نخبگان باز می کند.
عالوه بر این صندوقهای  vcبه اقتصاد دانش بنیان کمک کرده و مش��خصا بازارسرمایه می تواند به تامین مالی اقتصاد دانش بنیان کمک کند.
اگر اعتقاد داریم که جوانان نخبه و نوآور در کشور به صورت فراوان وجود دارد قطعامی توانیم دراین حوزه به نخبگان کمک کنیم تا بتوانند ایدههای خود را ارائه کنند.عالوه
بر این امکان معامالت برند در فرابورس فراهم شده است که این امکان کمک می کند تا
به موضوع برند در اقتصاد ملی توجه بیشتری صورت گیرد.
ظرفیتی که برای بازار سرمایه ترسیم میشود سرمایهگذاری کردن در حوزههاییاست که به دانش فنی باالیی نیاز دارند و مبتنی بر دارایی فکری است که این ظرفیت در
بازار سرمایه کمتر به آن توجه شده است ولی اگر بخواهیم بازار سرمایه را مبتنی بر این
مقوله کنیم باید در این حوزهها سرمایهگذاری کنیم.
ابزارهایی مانند اوراق مشارکت قابل تبدیل به س��هام طراحی شده که امیدواریمشرکت ها از این ابزار اس��تفاده کنند .ابزار بین بازار با درآمد ثابت و سهام مشترک بوده
و شرکتها با نرخهای سود پایین تر از نرخ متعارف بازار می توانند اوراق مشارکت قابل
تبدیل به سهام منتشر کنند.
طراحی صندوقهای پروژه در حال حاضر به اتمام رس��یده و اوایل سال آینده راهاندازی این صندوقها دنبال می شود.به طوری که با راه اندازی این صندوق پروژههای
مختلف تامین مالی میشوند.
انتشار اسناد خزانه اسالمی در بودجه  92ذکر شده که امیدواریم این اسناد تا پایانسال منتشر شوند و در صورتی که خزانه داری کل کشور به جمع بندی برسد آمادگی
انتشار اسناد وجود دارد و اسناد میتواند به عنوان ابزار جدید جای خود را پیدا کند .این
اسناد سود مشخصی نداشته و میتواند زیر قیمت اسمی فروخته شود.
خوشبختانه در حال حاضر سرمایهگذاران خارجی یکی پس از دیگری به صورتفردی و گروهی وارد کشور شده و متقاضی سرمایهگذاری در کشور هستند که هم بورس
و هم بخش خصوصی از این فرصت استفاده کنند.تامین مالی
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ششمین کنفرانس تامین مالی
نعمتزاده خواستار حضور بانکهای خارجی در ایران شد
وزیر صنعت ،معدن و تجارت خواستار اجازه برای
حضور بانک ه��ای خارجی و افتتاح ش��عبه آن ها در
ایران شد و با بیان اینکه خط اعتباری توسط بانک های
خارجی باید به بانک های تخصصی ایرانی اختصاص
یابد گفت :صنعت و معدن به 150هزار میلیارد تومان
سرمایه در گردش نیاز دارد.
محمدرضا نعمت زاده در جمع خبرنگاران در مورد
تأمین مالی بانکها در بخش صنعت گفت :به دلیل اینکه اقتصاد ما به غیر از بخش
دولتی متکی به بانک است و در اصل اقتصاد ما بانک محور است باید در راستای فعال
سازی بازار سرمایه اولیه و تقویت بانک های کشور تالش کنیم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :در بودج��ه  93توصیه کرده ام که به بخش
افزایش سرمایه توجه شود ،بر این اس��اس پیش بینی های اولیه ای در این زمینه
صورت گرفته اما کافی نیست و باید تقویت بیشتری صورت گیرد ،موضوع دیگر این
است که باید اجازه دهند بانک های خارجی در کشور شعبه افتتاح کنند که این امر
باعث رونق اقتصاد و ایجاد رقابت بین بانک های داخلی و خارجی می شود.
وی ادامه داد :همانطور که بین بانک های خصوصی و دولتی رقابت ایجاد ش��د
حضور بانک های خارجی نیز باعث می ش��ود منابع بیش��تری به کشور وارد شود،
همچنین بانکهای خصوصی و بانک های خارجی باید با یکدیگر مشارکت داشته
باشند و از این طریق سرمایه های خارجی وارد کشور شود.
نعمت زاده افزود :همانطور که در سایر بخش های اقتصادی توصیه به سرمایه
گذاری مشترک داریم ،در زمینه بانکها نیز این کار باید صورت گیرد ،این در حالی
است که هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد .موضوع دیگر ،خط اعتباری است
که در گذشته بانکهای تخصصی از بانکهای خارجی خط اعتباری دریافت می
کردند و آن را در اختیار سرمایهگذاران داخلی می گذاشتند که متأسفانه مدتی است
این امر متوقف شده که باید دوباره احیا شود.
وی بر فعال سازی فاینانس خارجی پس از رفع تحریمها تاکید کرد و گفت :این امر
محدود به کشورهای بلوک شرق است که امید است توسعه یابد.
نعمت زاده ادامه داد :نیاز بخش صنعت و معدن به تأمین مالی به دو بخش سرمایه
گذاری و سرمایه درگردش تقسیم می شود .صنعت و معدن در مجموعع به150هزار
میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد که بخشی از این رقم یعنی حدود30درصد
باید توسط خود واحدها تأمین شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت اضافه کرد :اگر فرض کنیم 70درصد این رقم باید
توسط بانک ها تأمین شود رقم بالغ بر هزار میلیارد دالر را شامل می شود که تنها راه
ال راه دیگری وجود ندراد.تامین مالی
آن تأمین توسط بانک ها است و فع ً
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وزیر صنعت:

زمینه حضور بانک های خارجی در ایران فراهم شود
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ب��ا تاکید بر اینکه باید
زمینه حضور بانک های خارجی در ایران فراهم ش��ود،
گفت :به میزان افزایش نرخ ارز و تورم که سال های اخیر
با آن مواجه بوده ایم به افزایش سرمایه برای بانک ها در
نظر گرفته نشده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر ،محمدرضا نعمت زاده در
ششمین همایش توسعه نظام تامین مالی در ایران با اشاره به اینکه در سالهای اخیر
برغم داشتن منابع خوب ارزی برای افزایش سرمایه بانکها اقدامی نشده است  ،تصریح
کرد  :از ابتدای دولت جدید قدم های اولیه ای در قالب بودجه سال  93برداشته شده
است که امیدواریم با برنامه ریزی های مناسب شاهد تغییر در این بخش باشیم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد :سرمایه بانکهای دولتی ،نیمه دولتی و
خصوصی باید افزایش پیدا کند که راهکارهای درست برای ان وجود دارد.
وی در ادامه با اش��اره به اعمال تحریم های خارجی که مش��کالت خاصی را در
سالهای اخیر برای بانکها موجب شد  ،خاطرنشان کرد  :باید زمینه ها فراهم شود تا
بانکهای خارجی در کشور ما شعب بزنند.
نعمت زاده گفت  :آمدن بانکهای خارجی به معنی توس��عه اقتصاد اس��ت و اگر
بخواهیم اقتصاد رونق یابد و رکود را کاهش دهیم باید این موضوع را دس��تور کار
خود قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه در این باره ممنوعیتی در قانون اساسی وجود ندارد  ،اظهار
داشت  :باید بانکهای خارجی برای فعالیت و مشارکت به ایران وارد شوند.
نعمت زاده با اشاره به اینکه اقتصاد کشور ما جدای از بخش دولتی و بودجه های
عمومی بر منابع بانکها متکی اس��ت ،تصریح کرد  :توسعه اقتصادی کشور ما بانک
محور است و با نگاهی به شرایط موجود متوجه می شویم که در جایگاه درست قرار
نداریم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت  :توجه بیشتر به رفع موانع و مشکالت بانکها از
موضوع هایی است که مسئوالن باید با جدیت دنبال کنند.
وی در ادامه یادآور شد  :در گذشته بانک های تخصصی برای گرفتن اعتبار به سراغ
بانک های تخصصی خارجی می رفتند و امروز باید یکی از اهداف مهم ما مشارکت با
بانکهای خارجی باشد چرا که به توسعه و عمران کشور کمک می کند.
نعمت زاده  ،برنامه ریزی برای تقویت بانکهای داخلی را از نکات کلیدی ذکر کرد
که مکانیزم های خاص خود را با استفاده از روشهای مختلف می طلبد.
وی به موضوع گرفتن فاینانس از بانکهای خارجی به عنوان ضرورت دیگری از
رونق اقتصادی یاد کرد و گفت  :مشارکت در این زمینه عالوه بر انتقال دانش و تجربه
موجب رونق اقتصادی می شود.
وزیر صنعت ،معدن و تج��ارت در ادامه ضمن ابراز خرس��ندی از برگزاری این
همایش نزدیکی صنعت و دانشگاه را از موضوع هایی دانست که باید مورد توجه قرار
گیرد .تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی
نتیجه هشت سال گذشته حذف و کوچک شدن طبقه متوسط
است

آخوندی گفت :سیاست من در حمل ونقل ریلی کاهش مداخله دولت است ما در
پی این هستیم که ناوگان حمل ونقل را در هوا دریا جاده و ریل نوسازی کنیم و به عنوان
سیاست محوری در پی آنیم در مقایسه حمل ونقل جاده ای وریلی سهم حمل ونقل
ریلی را افزایش دهیم
به گزارش ایلنا وزیر راه و شهرسازی در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی
درایران در مرکز همایشهای س��ازمان صداو سیما اظهار داش��ت :مدتها است ما در
وضعیت آشوب و آشفتگی در حوزه اقتصاد کالن به سر میبریم مخصوصا در این دولت
این وضعیت شدیدتر است .بنابراین همچنان صد سال پس از جنبش مشروطه مشکل
ما تعریف مفاهیم اولیه است و تا وقتی در این باره بحث نکنیم پیش نخواهیم رفت هنوز
بحث ما مالیات و هدف از مالیات است یا مس��ئله باز توزیع ثروت در ایران و چیستی
کارکرد مالیات در ایران هنوز در این باره به جمع بندی روشنی نرسیدهایم.
وی افزود :باید بدانیم با مفهوم عدالت وهمبستگی اجتماعی وفقر به ویژه فقر شهری
چه میخواهیم کنیم ،هنوز نتوانس��تهایم در این خصوص به چهارچوبهای نظری و
عملیاتی برسیم شاخص نهایی موفقیت یک دولت که افزایش رفاه شهروندان است
را هنوز تعریف نکردهایم تا بدانیم مثال عملکرد دولت یازدهم را چگونه و با چه
شاخصهایی باید بسنجیم .تنها به تعاریف کلی بسنده کردهایم و این امر دردی
را درمان نمیکند
آخوندی ادامه داد :آنچه میتواند مالیات راتوجیه کند مسئله باز توزیع ثروت
است ولی مشکل ما این است که مالیات نه تنها بازتوزیع ثروت نمیکند بلکه
جبران هزینههای جاری دولت رانیز نمیکند چه به برسد به مفهوم عدالت،
رفاه و غیره .در حوزه مالیات کوش��ش میکنیم  35تا  40درصد از هزینههای جاری
دولت را تامین کنیم.
وی افزود :نکته دیگر مسئله هدفمندی یارانهها است،هدفمندی یارانهها در ایران با
اهداف سیاسی کسب آراءعمومی صورت گرفت از ابتدا نیز رفع فقر مد نظر نبود و این امر
مناسبات اجتماعی و روابط دولت و جامعه را بیشتر مخدوش کرد،هدفمندی یارانهها
میتوانست ما را به اهداف عدالت و رفع فقر و همبستگی اجتماعی نزدیک کند.
وزیر مسکن و شهر سازی مسکن را یکی از اجزای اصلی رفاه دانست و اضافه کرد به
گمان من یارانه چیزی نیست جز مالیات منفی یعنی هدفمندی یارانه ها نوعی مالیات
منفی اس��ت اگر هدفمندی یارانه ها را در چارچوب مالی��ات تعریف میکردیم همه
داستان اینکه چه کسی آنرا بگیرد یا نگیرد یا حق کسی است یا نیست منتفی میشد
ومیتوانستیم از هدفمندی یارانه ها تعریفی مالیاتی داشته باشیم من البته با پرداخت
نقدی مخالف نیس��تم اما باید عنوان این پرداخت را مشخص کنیم هنوز در این باره
بحثی نشده است که آیا این یک حق اجتماعی است مالیات منفی یا کمک به نیازمندان
متقاضی،ماهیت این پرداخت چیست و هدف از آن کدام است ،اگر دراین باره بحث
نکنیم و بی حوصلگی به خرج دهیم مسئله را حل نکردهایم.
آخوندی اضافه کرد:نکته دیگر این اس��ت که در نهایت بای��د بتوانیم آثار اجرای
برنامه پنجم را بسنجیم با کدام شاخص میخواهیم چنین کنیم ،باعدالت ،با شاخص

همبس��تگی اجتماعی با ش��اخص افزایش رفاه ش��هروندان؟ با چه ش��اخصی آن را
میسنجیم.
وی افزود :در نهایت جز این س��ه هدف را نمیتوانیم داشته باشیم نخست عدالت،
دوم همبستگی اجتماعی وسوم افزایش رفاه شهروندان و برای این اهداف میتوانیم در
سه قالب مالیات توسعه زیر بناها و توسعه رقابت در جامعه تالش کنیم .اگر دولت موفق
به کاهش هزینههای مبادله در جامعه نشود ورقابت را افزایش ندهد قیمت تمام شده
محصول افزایش مییابد و میزان رفاه شهروندان تنزل مییابد باید روی مفهوم توسعه
رقابت به عنوان یک مسئله اصلی تمرکز کنیم.
وی ادامه داد ما نیاز داریم پدیده فقر شهری را به رسمیت بشناسیم وبرنامهای جامع
برای رفع آن ارائه دهیم نمیتوانیم آنرا به صورت مسئلهای جانبی بنگریم این مسئله
جدی است که باید در برنامه جامع مد نظر قرار گیرد.
وی بابیان اینکه جمعیت زیر خط فقر از سال  85تا سال  92از 26درصد به 35درصد
افزایش یافته تاکید کرد :این نشان می دهد که داستان فقر درایران رانمیتوانیم فراموش
کنیم همچنین در سنوات آتی تعدد خانوار در ایران رو به رشد است با توجه به عقب
افتادن سن ازدواج حتما درسالهای آتی شاهد نوعی رشد تقاضای مسکن خواهیم بود از
سوی دیگر باید تالش کنیم تراکم خانوار در مسکن از عدد یک کوچکتر شود.
وزیر مسکن و شهر س��ازی با تاکید برا ینکه نتیجه این هشت سال گذشته حذف
وکوچک شدن طبقه متوسط است و در همه دهکها شاهد روند نزولی هستیم اظهار
داشت :درحوزه تامین مالی در حال حاضر فروش اقساطی یا تامین مالی خریدار
را تابعی از تامین مالی س��رمایه گذار کردهایم می توانیم این دو را از همدیگر
تفکیک کنیم یعنی اگر کسی از بانک ملت برای ساخت ،تسهیالت گرفت بانک
ملت است که می تواند واحدهای اورا به خریداران به صورت اقساطی بفروشد.
آخوندی با تاکید بر تاس��یس صندوقهای پس انداز مسکن این امر را در
راس��تای افزایش قدرت خرید کل متقاضیان عنوان کرد و افزود :ورود بازار سرمایه به
بخش مسکن مسئله دیگری است که عمده آن در حوزه دوره ساخت است اما فعالیت
صندوقها در دوره ساخت به شرطی موثر است که برای خریدار یک قدرت خرید ایجاد
کنیم .یکی از دالیلی که صندوقهای مستغالت امکان فعالیت جدی ندارند بیشتر بحث
بازار فروش آنهاست که باید از آنها حمایت شود.
وی دو بازار عمده تقاضای هدف را بازار طبقه متوسط که در هشت سال گذشته به
شدت دچار تالطم شده و گروههای بسیار کم درآمد توصیف کرد وافزود :اگر قرار است از
طبقه پایین حمایت کنیم در تامین مسکن به معنای آن نیست که دولت خود مستقیما
وارد ساخت شود میتواند توسط شهرداری یا نهادهای مردم نهاد یا واحدهای خصوصی
اقدام کرد .تا از درگیر شدن مستقیم دولت در حوزه ساخت جلوگیری شود.
آخوندی با اشاره به مشکل عدم تعادل جغرافیایی هدف اصلی وزارت متبوع خود در
بخش دریا را افزایش قدرت رقابت ایران در منطقه توصیف کرد وافزود :در حوزه دریا
بسیار امکان سرمایه گذاری در حوزه افزایش ظرفیت بنادر داریم
آخوندی در پایان گفت:سیاست من در حمل ونقل ریلی کاهش مداخله دولت است
ما در پی این هستیم که ناوگان حمل ونقل را در هوا دریا جاده و ریل نوسازی کنیم و به
عنوان سیاست محوری در پی آنیم در مقایسه حمل ونقل جاده ای وریلی سهم حمل
ونقل ریلی را افزایش دهیمتامین مالی
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بهبود روابط با بانکهای خارجی پس از سفر سیف به ژنو

بانک ها امسال چقدر وام دادند؟

وزیر صنعت ،معدن و تجارت ب��ا تاکید بر ضرورت
افزایش سرمایه بانکهای داخلی ،گفت :عالوه بر این
حضور بانکهای خارجی در ایران میتواند به توس��عه
نظام تامین مالی کشور کمک کند
به گزارش اقتصاد پرس به نقل از فارس  ،محمدرضا
نعمتزاده در شش��مین کنفرانس توسعه نظام تامین
مالی در ایران با بیان اینکه اقتصاد ایران به بانکها متکی است ،اظهار داشت :باید منابع
و روشهای دیگری برای توسعه اقتصاد طراحی شود.
وی افزود :برخی می گویند باید به سمت بازار سرمایه حرکت کنیم در حالی که
بنده فکر میکنم این حرف به نوعی فرار از مسئولیت محسوب میشود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :برای توسعه طرحهای پتروشیمی در دورانی
که بنده مسئولیت داشتم  ۱۲میلیارد دالر تشکیالت از طریق بانکهای خارجی به
وسیله بانک ملت تامین شد که این مسئله نش��ان میدهد باید بانکها را در حوزه
تامین مالی درگیر کرد.
وی ادامه داد :اولین اقدامی که باید برای توس��عه نظام تامین مالی انجام دهیم
افزایش سرمایه بانکها اعم از دولتی و خصوصی است.
نعمت زاده تصریح کرد :اقدام دیگری که باید صورت گیرد اجازه فعالیت بانکهای
خارجی در کشور است که متاسفانه هنوز نسبت به این کار موضع منفی وجود دارد.
وی تصریح کرد :هیچ مشکل قانونی و حتی قانون اساسی نسبت به ورود بانکهای
خارجی به ایران نیست و تنها مانع ذهنیتها است،بنده معتقدم اگر اجازه ندهیم
بانکهای خارجی به ایران بیایند اقدام بسیار اشتباهی انجام دادهایم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه در گذشته و قبل از تحریم بانکها از
خطوط اعتباری خارجی برای تامین مالی اس��تفاده میکردند ،افزود :اگر بانکها
رایزنی و پیگیری خود را انجام دهند میتوانند سطح اعتباری دریافت کرده و برای
کمک به توسعه صنعت استفاده کنند.
نعمتزاده ادامه داد :فاینانس روش دیگری است که از کانال بانکها انجام میشود
و باز با تنگ نظریهایی که وج��ود دارد قفلهایی به این نوع روش تامین مالی زده
شده است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه روشهای متعددی برای تامین مالی در
جهان طراحی شده است،گفت :بانکها میتوانند با استفاده از تجربیات کشورها این
طراحیهای جدید مالی را فرا گرفته و آن را اجرایی کنند.
نعمت زاده با اشاره به همکاری آغاز ش��ده بین برخی بانکهای داخلی با ۷-۶
بانک خارجی برای تامین مالی در ایران گفت :بنده شبانهروز پیگیر اجرایی شدن این
کار هستم و آقای سیف هم با حضور در ژنو توانست گام مثبتی را برای بهبود سطح
همکاری بانکهای خارجی با داخلیها فراهم کنند.
وی به بانکها توصیه کرد هرچه زودتر خودش��ان راس��ا برای ارتباطگیری با
بانکهای خارجی به منظور تامین مالی اق��دام کنند تا هرچه زودتر راههای بهبود
ارتباط بین بانکهای ایرانی و خارجی فراهم شودتامین مالی

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت :بانک های کشور
در  10ماهه سال جاری معادل  19هزار و  340میلیارد
ریال تسهیالت به بخش های مختلف اعطا کرده اند که
این رقم در مقایسه با مجموع سال گذشته که معادل 19
هزار و  950میلیارد ریال بوده ،بیشتر است.
به گ��زارش مش��رق ،پیم��ان قربانی در شش��مین
کنفرانس توس��عه نظام تامین مالی ایران ،گفت :از این
میزان تسهیالت  52.3درصد به بخش های کش��اورزی ،صنعت ،معدن ،مسکن و
ساختمان اعطا شده که این امر نشانگر آن است که بانک ها در هدایت منابع مالی به
سمت تولید دریغ نکرده اند.
وی با بیان آنکه رعایت انضباط و مقررات احتیاطی و ضوابط در توسعه نظام منابع
مالی و ایجاد ثبات مالی ضروری است ،اظهار داشت :بازار پول و سرمایه نیاز به تقویت
دارند و بانک مرکزی از هیچ حمایتی برای تقویت و بهبود ارایه خدمات با هدف ثبات
اقتصاد کالن کشور کوتاهی نخواهد کرد.
وی با اشاره به توس��عه مالی و ضرورت رعایت الزامات آن در نظام بانکی ،گفت:
رشد اقتصادی و توسعه نظام منابع مالی در مس��یر همگرا و همراهی با هم صورت
می گیرند.
وی افزود :با توجه به شرایط موجود و ظرفیت اقتصادی باالی کشور ،از توسعه
منابع مالی نگرانی نداریم هرچند باید فضای اقتصادی را برای توسعه این بخش و
بکارگیری از محصوالت جدید مالی فراهم کنیم ،البته این به آن معنا نیس��ت که
مقررات احتیاطی را نادیده بگیریم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت :در ح��ال حاضر بحث ثبات مالی به قدری
با اهمیت است که برخی بانک های جهانی ثبات مالی را بعنوان اهداف اصلی خود
تعیین کرده اند.
قربانی ادامه داد :ایمن کردن نظام مالی از شوک های وارده در کنار بحث اقتصاد
مقاومتی با اهمیت است چرا که هر زمان دشمن بر نظام مالی هجمه وارد کند با توجه
به تعریف ثبات مالی ،اقدامات کشور در جهت بهبود و ایجاد ثبات مالی گامی در جهت
تحقق اقتصاد مقاومتی است.تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی

رییس شورای پول و اعتبار با ارائه گزارش اقدامات
انجام شده درباره سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،از
برگزاری مستمر جلسات کمیته اجرایی مربوط با شرکت
اعضای هیئت عامل بانک مرکزی ،نمایندگانی از شورای
هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکها و موسس��ات
اعتباری خصوصی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی با
بیان این مطلب در هزار و صدو هفتاد و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار افزود :با
ی کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری و
توجه به محورهای سیاستها 
احکام صادره ازجانب رییس جمهور و معاون اول وی به دستگاههای اجرایی ،بانک
مرکزی در تالش است در قالب سیاس��تهای پولی ،اعتباری،ارزی و عملیات بانکی
اقدامات الزم را در جهت عملیاتی کردن این سیاس��تها ،طراح��ی کرده و گزارش
پیشرفت کار را در زمان های مشخص به شورای پول و اعتبار ارائه کند.
در این جلسه ،شورای پول و اعتبار با هدف سرعت دادن به خروج کشور از رکود
اقتصادی و به منظور تامین مالی پروژه های زیربنایی و استفاده از تامین مالی بین
المللی و همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی موافقت کرد در صورتی که
پروژه ها و طرح ها از منظر بانکهای عامل دارای توجیه فنی ،اقتصادی و مالی باشند،
از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (سقف های تعیین
شده در آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن و آیین نامه تسهیالت و تعهدات اشخاص
مرتبط) مستثنی شوند.
همچنین به منظور یاری رساندن به هموطنان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه
و برای سرعت بخشیدن به ابالغ مصوبات دولت در این زمینه ،شورای پول و اعتبار
با تعیین سقف های فردی برای تسهیالت حوادث غیرمترقبه ازجانب بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران و ابالغ آن به بانک های عامل موافقت کرد.

با چاپ پول نميتوان اقتصاد را رونق داد
مع��اون اقتصادي بان��ک مرکزي گفت :مس��اله اصلي
سياستگذار پولي ،عدم تامين مالي طرحها از طريق منابع
بانک مرکزي است ،زيرا هيچ کشوري با چاپ پول نتوانسته
اقتصاد خود را رونق دهد.
پيمان قرباني در «ششمين کنفرانس توسعه نظام تامين
مالي در ايران» ،با اشاره به عواقب تامين مالي طرحها از منابع
بانک مرکزي ،اظهار داشت :افزايش نرخ تورم ،رشد پايه پولي
و افزايش قيمت ارز ،اثرات مخرب اين اقدام است .در صورتي ميتوان از نرخ ارز در
شرايط تورمي دفاع کرد که بانک مرکزي ذخاير ارزي خود را عرضه کند.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با بيان اينکه بانک مرکزي به دنبال سالمس��ازي
نقدينگي و هدايت منابع به سمت توليد و توسعه اقتصادي است ،گفت :رشد پايه پولي
در سال جاري 2.1درصد بوده و رشد نقدينگي در دي ماه امسال نسبت به اسفند
سال گذشته 21.7درصد بوده است.
وي ادامه داد :رشد نقدينگي در  10ماهه منتهي به دي ماه 23.7 ،91درصد بوده
که 15.8درصد اين رشد ،ناشي از افزايش پايه پولي بوده است.
وي ادامه داد :در صورتي که دادههاي جديد نقدينگي موسسات جديدي که به
تازگي از بانک مرکزي مجوز گرفتهاند را در اين ارقام لحاظ نکنيم ،رشد نقدينگي تا
پايان دي ماه امسال 18.8درصد است.
وي تصريح کرد :هدفگذاري ما در نرخ تورم تا پايان امس��ال 35درصد بود که با
توجه به کاهش نرخ ت��ورم به 36.7درصد در دي ماه ،تحق��ق اين هدف را ميتوان
نويد داد.
قرباني ادامه داد :ميزان تسهيالت پرداختي که در سال گذشته  199هزار و 500
ميليارد تومان بود در  10ماهه امسال به  193هزار و  400ميليارد تومان رسيد .وي
افزود52.3 :درصد از کل اين تس��هيالت در بخشهاي کشاورزي ،صنعت ،مسکن
و ساختمان پرداخت ش��ده اس��ت در حالي که س��هم اين بخشها از کل اقتصاد
31.7درصد است.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي ،اظهار
داشت :در ابتدا تحليلبرخي اقتصاددانها اين بود که رشد اقتصادي به خودي خود
منجر به توسعه نظام مالي ميشود ،اما پس از وقوع برخي بحرانها در اقتصاد جهان به
اين نتيجه رسيدند که توسعه نظام مالي بايد همراه با رشد اقتصادي باشد .وي با بيان
اينکه توسعه نظام مالي و رشد اقتصادي درهم تنيده است و بايد با هم حرکت کند،
گفت :با توجه به اينکه اقتصاد ما در حال رشد است و ظرفيتهاي زيادي براي توسعه
رشد توليد ناخالص داخلي وجود دارد ،ظرفيت براي توسعه بازارهاي مالي بسيار زياد
است .معاون اقتصادي بانک مرکزي تشريح کرد :ثبات مالي مبحث ديگري است که
در سالهاي اخير توجه ويژهاي به آن شده ،به طوري که برخي بانکهاي مرکزي
جهان ،ثبات مالي را جزو اهداف خود تعيين کردهاند.
وي در اينباره گفت :سهم بخش غيردولتي در شبکه بانکي از 8درصد در سال
 70به 65درصد درحالحاضر رسيده است .همين مساله توسعه نظام تامين مالي
را نشان ميدهد.
قرباني با بيان اينکه اهداف و پروژههاي بلندپروازانهاي در سالهاي گذشته طراحي
شد ،گفت :اين مسائل موجب شد که منابع بسياري از بانک مرکزي براي تامين مالي
اين پروژهها از جمله مسکن مهر تخصيص يابد.
به گفته وي ،نسبت تسهيالت به سپرده در پايان سالگذشته پس از کسر سپرده
قانوني به 99.8درصد رسيد و اين نشان ميدهد که بانکها ،تمام توان خود را براي
پرداخت تس��هيالت به کار گرفتهاند .وي ادامه داد :پرداخت تس��هيالت به بخش
بازرگاني هم به نوعي ،کمک به توليد است.تامین مالی
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بازار سرمایه ظرفیت های بیشتری برای تامین مالی دارد
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بازار سرمایه رشد مناسبی داشته
که از آن دفاع می کنیم خاطرنشان کرد :این بازار ظرفیتهای بیشتری دارد و وزیر امور
اقتصادی و دارایی نیز بر تامین س��رمایه اولیه در بورس تاکید دارد .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی بازار سرمایه (س��نا) ،پیمان قربانی در ششمین کنفرانس توسعه نظام
تامین مالی با بیان اینکه در ابتدا تحلیل برخی اقتصاددانان این بود که رشد اقتصادی
به خودی خود منجر به توسعه نظام مالی میش��ود ،تصریح کرد :پس از وقوع برخی
بحران ها دراقتصاد جهان اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که توسعه نظام مالی باید
همراستا با رشد اقتصادی باشد .معاون اقتصادی بانک مرکزی اشاره به اینکه اقداماتی
در بانک مرکزی در راستای سالم سازی نقدینگی انجام شده است به طوری که افزایش
نقدینگی از محل ضریب فزاینده باشد ،اظهار کرد :رشد نقدینگی در دی ماه  92نسبت
به اسفند  21.7 ،91درصد بوده است که اگر سهم پنج موسسه و بانک را که اطالعاتشان
به تازگی وارد آمار بانک مرکزی ش��ده خارج کنیم این شاخص به  18درصد میرسد.
وی با اشاره به اینکه توسعه نظام مالی و رشد اقتصادی در هم تنیده است و باید با هم
حرکت کند ،اضافه کرد :با توجه به این که اقتصاد ما در حال رشد است و ظرفیتهای
بسیاری برای توسعه و رش��د تولید ناخالص داخلی وجود دارد ظرفیت
برای بازارهای مالی بسیار زیاد اس��ت .معاون اقتصادی بانک مرکزی با
بیان اینکه به لحاظ شرایط اقتصادی کشور فضا برای معرفی محصوالت
جدید نظام مالی فراهم است افزود :البته این امر بدان معنا نیست که به
مقررات احتیاطی در این زمینه نیاز نداریم .قربانی با تاکید بر اهمیت ثبات
مالی گفت :این موضوع آن قدر اهمیت دارد که ثبات تعدادی از بانکهای
مرکزی در دنیا هدف اصلی خود را ثبات مالی قرار دادهاند .وی اظهار کرد:
در حال حاظر که سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده
ایمن کردن نظام مالی از شوکهای وارده و ثبات مالی گامی مهم در جهت سیاستهای
اقتصاد مقاومتی به شمار می رود .معاون اقتصادی بانک مرکزی به افزایش سهم بخش
غیر دولتی از بازار پولی و شبکه بانکی کش��ور از هشت درصد از سال 70به  65درصد
در سال جاری اشاره و خاطرنشان کرد :اتخاذ سیاستها باید مبتنی بر واقعیات اقتصاد
کالن باشد .وی با بیان اینکه پروژههای بلندپروازانه در کشور تعریف شده که به نظام
بانکی فشار وارد کرده است گفت :مثال این امر اجرای طرح مسکن مهر است .قربانی به
افزایش بدهیهای بانکها به بانک مرکزی در پی اجرای چنین پروژههایی اشاره و اضافه
کرد :در سال  91نسبت تسهیالت به سپردهها پس از کسر سپرده قانونی  99.8درصد
بوده است که این آمار نشان از آن دارد که بانکها در تامین مالی مشارکت داشتهاند اما
باید توجه کرد که بانکها نمی توانند فراتر از توانش��ان عمل کرده وبیش از منابع خود
تسهیالت پرداخت کنند .معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود :اگر از بانک ها توقع داشته
باشیم بیش از منابع خود تسهیالت پرداخت کنند باید از محل منابع پر قدرت بانک
مرکزی منابعشان را تامین کنند که نتیجه آن اجرای طرح مسکن مهر در کشور می
شود که منجر به افزایش پایه پولی شد .وی اظهار کرد :در دولت جدید از مقام سیاست
گذار پولی درخواست شد که ضمن کاهش تورم ثبات نرخ ارز نیز حفظ شود که در این
راستا اقداماتی در بانک مرکزی انجام شد .قربانی افزود :اگر برخی بخش ها احساس
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میکنند که نظام بانکی کشور نتوانسته نیازهایشان را برآورده کند به معنای همکاری
نظام بانکی نیست .معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در دولت جدید شیوه
تامین مالی مسکن مهر سالم سازی و رشد نقدینگی نیز کنترل شد ،خاطرنشان کرد:
زمینه الزم برای هدایت منابع به بخشهای مختلف فراهم شده که باید از این روند دفاع
کنیم .قربانی به مساله حاکمیت شرکتی در بحث جلوگیری از بحران مالی اشاره و اظهار
کرد :در این راستا تقویت نظارت بر بانکها اهمیت دارد و مفهوم آن این است که سیاست
گذار پولی می خواهد از کانالها و مجاری تاثیرگذار این امر را محقق کند .وی به اقدامات
بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار پولی اشاره و تصریح کرد :اقتصاد کشور بانک
محور است و باید تاکید کنم که بانکها در تامین مالی دریغ نکردهاند .به گفته او ،نظام
بانکی کشور به عنوان ستون اصلی تامین مالی نقش ایفا می کند اما انتظارات از نظام
بانکی باید در حد مقدورات باشد .وی نسبت نقدینگی به  GDPرا  68.2درصد اعالم
و اظهار کرد :این نسبت در جایگاه بین المللی قابل مقایسه است و در آمریکا نیز این
شاخص پیش از دو سال اخیر  68تا  70بوده است .قربانی اضافه کرد :اگر سهم موسسات
زیر چتر بانک مرکزی که اطالعات آن ها در آمار بانک مرکزی نیامده را در نظر بگیریم
این ش��اخص به بیش از  68می رسد .بنابراین نس��بت نقدینگی به  GDPدر کشور
پایین نیست .معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت پایه پولی به GDP
باال است گفت:هر چه تامین نقدینگی از محل ترازنامه بانک مرکزی
باشد نشان از تامین مالی ناسالم دارد که متاسفانه اقتصاد ما در دهه
اخیر درگیر این موضوع بوده است .قربانی با اشاره به اینکه اقداماتی در
بانک مرکزی در راستای سالم سازی نقدینگی انجام شده است اضافه
کرد :رشد نقدینگی در پایان دی ماه س��ال جاری نسبت به اسفند
ماه سال گذشته  21.7درصد بوده اس��ت که این شاخص در مدت
مشابه سال گذشته  23.7درصد بوده است .وی گفت :البته بخشی
از این آمار مربوط به ورود دادههای پنج بانک و موسسه به آمار بانک
مرکزی است که اگر  2.9درصد مربوط به این دادهها را کنار بگذاریم رشد نقدینگی
در  10ماهه سال جاری  18درصد بوده است .معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر
اینکه رشد نقدینگی را مهار کردهایم گفت :همچنین سعی کرده ایم نقدینگی از محل
جدید فزاینده افزایش یابد و پایه پولی کاهش یابد .قربانی به کاهش نرخ تورم اشاره و
اضافه کرد :پیش بینی میشود با ادامه وضعیت موجود به اهداف مشخص شده از سوی
مسووالن برسیم .ضمن این که روند منفی رشد اقتصادی کاهش یافته و پیش بینی می
شود نرخ رشد اقتصادی مثبت شود .وی میزان تسهیالت پرداخته شده در سال گذشته
 1995میلیارد تومان اعالم و اضافه کرد :در  10ماهه سال جاری  1934میلیارد تومان
تسهیالت پرداخت شده که  52.3درصد آن مربوط به بخش کشاورزی ،صنعت ،معدن
و ساختمان بوده است .معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سهم این بخشها
از  GDPبیش از  30درصد بوده است گفت:این امر نشان از آن دارد که نظام بانکی نیز
در جهت افزایش رشد اقتصادی کشور حرکت می کند و سعی کرده که منابع به بخش
های مولد هدایت شود.تامین مالی
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* لزوم توجه به مقوله ”ثبات مالي“ در اقتصاد
قرباني با اشاره به اينكه در چند سال گذشته تحوالت زيادي در اقتصاد ايران صورت
گرفته كه بر پيچيدگي كاركرد و ارتباط متقابل بخشهاي مختلف با يكديگر افزوده
است واين امر لزوم توجه به مقوله ”ثبات مالي“ در اقتصاد را افزايش داده است اضافه
كرد :در اين خصوص ميتوان به مواردي همچون «گسترش كمّ ي بازار سرمايه»«،نقش
نهادها وابزارهاي جديد مالي در بازار سرمايه»«،افزايش سهم بخش غيردولتي در بازار
پول » و«افزايش مبادالت الكترونيكي» اشاره كرد.
معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه بررسي تحوالت متغيرهاي پولي و بانكي
كشور در س��الهاي اخير حاكي از وجود بيانضباطي در نظام پولي و بانكي كشور و

تاثيرپذيري رشد پايه پولي و نقدينگي از اين امر بوده است افزود :رشد بيرويه نقدينگي
خود پديدهاي نامطلوب است؛ ليكن اگر رشد نقدينگي عمدتاً از محل افزايش پايه پولي
تامين شود ،حاكي از ناسالم بودن تركيب نقدينگي و افت كيفيت آن ميباشد.
وي تاكيد كرد :نرخهاي تورم باال عالوه بر اين كه واجد آثار رفاهي منفي بر خانوارها به
ويژه گروههاي مزد و حقوق بگير ميباشد ،به لحاظ افزايش نااطميناني زمينهساز كاهش
ميل به سرمايهگذاري و خروج منابع از فعاليت هاي مولد به سمت فعاليتهاي غيرمولد
ميباشد .در شرايط وجود فشارها و هجمههاي بيروني ،رعايت انضباط مالي براي حفظ
ثبات اقتصاد داخلي از اهميت به مراتب بيشتري برخوردار خواهد بود.
* تقويت نظارت بر بانكها
قرباني با اش��اره به اينكه به دليل جايگاه ويژه بانكها در تامين مالي اقتصاد و نظام
پرداختهاي كشور ،وقوع هر گونه نابساماني در هر يك از بانكهاي كشور ،ممكن است
به سرعت به ساير بانكها و كل شبكه بانكي سرايت نموده و مشكالت عديدهاي را براي
كل نظام اقتصادي ايجاد نمايد افزود :نظارت بر بانكها و موسس��ات اعتباري از حيث
اثربخشي سياستهاي پولي نيز حايز اهميت است .بانكهاي مركزي با استفاده از ابزارهاي
سياستگذاري پولي ،متغيرهاي عمده اقتصادي يعني سطح قيمتها و رشد اقتصادي را
در جهت مطلوب هدايت ميكنند.
وي در ادامه افزود:اقدامات سياس��تي بانك مركزي كه بر اساس قواعد
سياستي اين بانك اتخاذ و اجرا ميشوند ،در وهله اول به بازار پول و دارايي
منتقل ميش��وند .تغييرات در اين بازارها به نوبه خود بخش واقعي اقتصاد
،يعني بازارهاي كار ،كاالها و خدمات و در نهايت سطح توليد و قيمتها را تحت
تاثير قرار ميدهد.
معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد :به طور كلي پيشنياز اجراي
موفق سياست هاي پولي ،وجود يك بستر مناسب ميباشد .در اين راستا كنترل و نظارت
دقيق بانك مركزي بر كاركرد بازار پول و تبعيت فعالين اين بازار از قواعد و مقررات بانك
مركزي الزامي است.
* ارقام رشد پايه پولي و نقدينگي در ده ماهه اول سال جاري
قرباني در تشرح اقدامات اخير بانك مركزي به مواردي همچون سالم سازي تركيب
نقدينگي ،كاهش نرخ تورم ،آرامش بخشي به بازارهاي مالي و مهار انتظارات تورمي
اش��اره و ابراز اميدواري نمود كه با توجه به كاهش  1.7واحد درصدي تورم در بهمن
ماه نسبت به دي ماه سال جاري ،اهداف اعالم شده در خصوص نرخ تورم سال 1392
تحقق يابد.
وي در خصوص سالمسازي تركيب نقدينگي به رشد پايه پولي و نقدينگي در ده
ماهه اول سال جاري اشاره و رشد پايه پولي و نقدينگي در ده ماهه منتهي به پايان دي
ماه سال  1392را به ترتيب معادل  2.1و  21.7اعالم نمود .همچنين رشد پايه پولي و
نقدينگي كشور در دوازده ماهه منتهي به دي ماه سال جاري را به ترتيب معادل 12.5
و  27.9درصد است.
قرباني متذكر شد كه بخشي از رشد نقدينگي كشور در ده ماهه اول سال جاري به
لحاظ اطالعات عملكردي موسسات اعتباري و بانكهاي جديد در آمارهاي پولي كشور
مربوط بوده است؛ به طوري كه  2.9درصد از رشد نقدينگي در ده ماهه اول سال جاري
و  3.1واحد درصد از رشد نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به دي ماه سال جاري به اين
امر مربوط بوده است.
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هيچ كشوري با چاپ پول نتوانسته اقتصاد خود را رونق دهد

معاون اقتصادي بانك مركزي گفت :عملكرد نظام بانكي در خصوص هدايت منابع
به سمت واحدهاي توليدي مناسب بوده و در مجموع  ۵۲.۳درصد از تسهيالت اعطايي
بانكها در ده ماهه اول سال  ۱۹۳۴.۱( ۱۳۹۲هزار ميليارد ريال) به بخشهاي توليدي
اختصاص يافته است.
به گزارش خبرگزاري تسنيم و به نقل از روابط عمومي بانك مركزي  ،پيمان قرباني
معاون اقتصادي بانك مركزي در ششمين كنفرانس توسعه نظام تامين مالي با اشاره به
اين موضوع در محورهاي «توسعه مالي و فراهم سازي شرايط رشد اقتصادي»«،ضرورت
ي»«،الزامات توسعه مالي در حوزه نظام
حفظ ثبات مالي براي تداوم فرايند توسعه مال 
بانكي» و«دستاوردهاي اخير بانك مركزي» به ايراد سخن پرداخت.
وي با اشاره به اين موضوع كهسيستمهاي مالي كارآمد ميتوانند از طريق كسب
اطالعات در زمينه فرصتهاي سرمايهگذاري ،تجميع و تجهيز پساندازها و هدايت
آن به سمت فرصتهاي سرمايهگذاري مناس��ب ،نظارت بر سرمايهگذاريها و اعمال
حاكميت ش��ركتي ،توزيع و مديريت ريس��ك و تس��هيل مبادله كاالها و خدمات،
هزينههاي مبادله فعاليتهاي اقتصادي را كاهش دهند خاطرنشان كرد :نظامهاي مالي
با اجراي كاركردهاي خود در هر يك از اين موارد ،زمينه حصول به اهداف مياني رشد
اقتصادي يعني تسريع در انباشت منابع س��رمايه ،افزايش سرمايهگذاري و
بهبود وضعيت تخصيص منابع را فراهم ميسازند .اهميت و لزوم توسعه مالي
از همين كاركردهاي نظامهاي مالي و نقش موثر آنها در فرايند رشد اقتصادي
ناشي ميشود.
قرباني با بيان اينكه در اقتصادهايي مانند اقتصاد ايران كه داراي ظرفيتهاي
بالقوه مناسب براي افزايش رشد اقتصادي هستند ،امكان حصول به سطوح
باالتري از توسعه مالي بدون اين كه واجد آثار منفي بر رشد اقتصادي باشد ،وجود دارد،
تاكيد كرد :حركت در اين مسير زمينه بهتري را براي بهرهبرداري از ظرفيتهاي بالقوه
موجود و افزايش رشد اقتصادي فراهم خواهد آورد .البته اين امر بدان معني نيست كه
احتياطهاي الزم در اين زمينه به عمل نيايد و الزم است همزمان به ريسكهاي مربوطه
و مديريت آنها توجه داشت.
معاون اقتصادي بانك مركزي در خصوص ض��رورت حفظ ثبات مالي براي تداوم
فرايند توسعه مالي عنوان كرد :بروز بحران مالي اخير و شدت تاثير آن بر اقتصادهاي
مختلف دنيا و هزينههاي اقتصادي و سياس��ي قابل مالحظهاي كه به همراه داشت،
توجه به مقوله "ثبات مالي" را بيش از پيش افزون ساخته است؛ به طوري كه امروزه
در بعضي از اقتصادهاي دنيا ،حفظ ثبات مالي در زمره اهداف سازماني و نهادي بانك
مركزي قرار گرفته و بانكهاي مركزي در تنظيم سياستهاي پولي و بانكي خود به اين
مهم توجه دارند.
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هیچ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﭼﺎپ ﭘﻮل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد را روﻧﻖدهد

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی  ،ﭘﯿﻤﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺷﺸﻤﯿﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درئ ﻣﺤﻮرھﺎی
«ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی»«،ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ
ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﯽ » «،اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﯽ در
ﺣﻮزه ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ» و«دﺳﺘﺎوردھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی» ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻦ
ﭘﺮداﺧﺖ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از طﺮﯾﻖ ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری،
ﺗﺠﻤﯿﻊ و ﺗﺠﮫﯿﺰ ﭘﺲ اﻧﺪازھﺎ و ھﺪاﯾﺖ آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮﺻﺘﮫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ھﺎ و اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ،
ﺗﻮزﯾﻊ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و ﺗﺴﮫﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ،ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪ ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﻈﺎم ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺎ اﺟﺮای ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﺧﻮد در ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺼﻮل ﺑﻪ
اھﺪاف ﻣﯿﺎﻧﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﻌﻨﯽﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧﺪ .اھﻤﯿﺖ و ﻟﺰوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﯽ از ھﻤﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﻧﻈﺎم
ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ آﻧﮫﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﻗﺘﺼﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﮐﻪ دارای ظﺮﻓﯿﺘﮫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪون
اﯾﻦ ﮐﻪ واﺟﺪ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد دارد،
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺣﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮫﺘﺮی را ﺑﺮای ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از
ظﺮﻓﯿﺘﮫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ آورد .اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎطﮫﺎی ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﯾﺪ و
ﻻزم اﺳﺖ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ.
معاون اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای
ﺗﺪاوم ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ و ﺷﺪت ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ
اﻗﺘﺼﺎدھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ
ھﻤﺮاه داﺷﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ "ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ" را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻓﺰون ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛
ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﺘﺼﺎدھﺎی دﻧﯿﺎ ،ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ در زﻣﺮه
اھﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻧﮫﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﻣﺮﮐﺰی در ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ.
* ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ “ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ” در اﻗﺘﺼﺎد
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﻮﻻت زﯾﺎدی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮐﺮد و ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻓﺰوده اﺳﺖ واﯾﻦ اﻣﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ “ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ” در اﻗﺘﺼﺎد را
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی ھﻤﭽﻮن
«ﮔﺴﺘﺮش ﮐّﻤﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ»«،ﻧﻘﺶ ﻧﮫﺎدھﺎ واﺑﺰارھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ»«،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﮫﻢ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺑﺎزار ﭘﻮل » و«اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺒﺎدﻻت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ» اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﭘﻮﻟﯽ
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و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﺑﯽ اﻧﻀﺒﺎطﯽ در ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ و
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی رﺷﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻓﺰود:
رﺷﺪ ﺑﯽ روﯾﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪه ای ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ؛ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً
از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ،ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و اﻓﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻧﺮخ ھﺎی ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ واﺟﺪ آﺛﺎر رﻓﺎھﯽ ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮارھﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺎاطﻤﯿﻨﺎﻧﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺧﺮوج ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮد ﻓﺸﺎرھﺎ و ھﺠﻤﻪ ھﺎی
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،رﻋﺎﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ از اھﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
* ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮑﮫﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮑﮫﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد و
ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺘﮫﺎی ﮐﺸﻮر ،وﻗﻮع ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ در ھﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی ﮐﺸﻮر ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮑﮫﺎ و ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺸﮑﻼت
ﻋﺪﯾﺪه ای را ﺑﺮای ﮐﻞ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻓﺰود :ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮑﮫﺎ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری از ﺣﯿﺚ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﯾﺰ اھﻤﯿﺖ
اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﭘﻮﻟﯽ،
ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺘﮫﺎ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را در
ﺟﮫﺖ ﻣﻄﻠﻮب ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود:اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﺗﺨﺎذ و اﺟﺮا ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،در وھﻠﻪ اول ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭘﻮل و داراﯾﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات
در اﯾﻦ ﺑﺎزارھﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزارھﺎی ﮐﺎر،
ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺘﮫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .ﻣﻌﺎون
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ھﺎی ﭘﻮﻟﯽ ،وﺟﻮد ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎزار از ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
* ارﻗﺎم رﺷﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ده ﻣﺎھﻪ اول ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺗﺸﺮح اﻗﺪاﻣﺎت اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻣﻮاردی ھﻤﭽﻮن ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﮐﺎھﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ،آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﮫﺎر
اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ اﺷﺎره و اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ  1.7واﺣﺪ
درﺻﺪی ﺗﻮرم در ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ،اھﺪاف اﻋﻼم ﺷﺪه در
ﺧﺼﻮص ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳﺎل  1392ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ .وی در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ده ﻣﺎھﻪ اول ﺳﺎل ﺟﺎری اﺷﺎره و رﺷﺪ ﭘﺎﯾﻪ
ﭘﻮﻟﯽ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ده ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دی ﻣﺎه ﺳﺎل  1392را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎدل
 2.1و  21.7اﻋﻼم ﻧﻤﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر در دوازده
ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎدل  12.5و  27.9درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر در ده ﻣﺎھﻪ اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ اطﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در آﻣﺎرھﺎی ﭘﻮﻟﯽ
ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ  2.9درﺻﺪ از رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ده ﻣﺎھﻪ
اول ﺳﺎل ﺟﺎری و  3.1واﺣﺪ درﺻﺪ از رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در دوازده ﻣﺎھﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ دی
ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده اﺳﺖ.تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮس ،ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻣﺎرھﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﭘﻮﻟﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،در  10ﻣﺎه
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺣﺪود 193ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﮫﯿﻼت از ﺳﻮی ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه؛ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺗﺴﮫﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺪود 199ھﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه
از ﺳﻮی وی ،از ﻛﻞ ﺗﺴﮫﯿﻼت ،ﺣﺪود  52درﺻﺪ آن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﮐﺸﺎورزی،
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺳﮫﻢ اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ از
 GDPﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  30درﺻﺪ اﺳﺖ .وی اﯾﻦ آﻣﺎرھﺎ را ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ
ھﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
داﻧﺴﺖ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را در  10ﻣﺎه اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻣﺴﺎل،
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  21/7درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ اﺛﺮ آﻣﺎری
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺪود  18درﺻﺪ
ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
ای از اﯾﻦ رﺷﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ «اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﭘﻮﻟﯽ» ﺑﻮده،
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی «ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ» در اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان داﻧﺴﺖ.
ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ هم ﺮاﺳﺘﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﭘﯿﻤﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺘﺪا
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺤﺮان ھﺎ در اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﮫﺎن اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ھﻢ ﺗﻨﯿﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ در ﺣﺎل رﺷﺪ
اﺳﺖ و ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ وﺟﻮد دارد،
ظﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاھﻢ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات
اﺣﺘﯿﺎطﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻗﺪر اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ
ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﻣﺮﮐﺰی در دﻧﯿﺎ ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار داده اﻧﺪ.
وی اظﮫﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی اﺑﻼغ ﺷﺪه ،اﯾﻤﻦ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﻮک ھﺎی وارده و ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﮔﺎﻣﯽ ﻣﮫﻢ در ﺟﮫﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﮫﻢ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ از ﺑﺎزار ﭘﻮﻟﯽ
و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر از ھﺸﺖ درﺻﺪ از ﺳﺎل  70ﺑﻪ  65درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری
اﺷﺎره و ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن
ﺑﺎﺷﺪ .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوژه ھﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﺸﺎر وارد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﻣﺮ اﺟﺮای طﺮح ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮫﺮ اﺳﺖ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪھﯽ ھﺎی ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﭘﯽ اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه
ھﺎﯾﯽ اﺷﺎره و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺳﺎل  91ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺴﮫﯿﻼت ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ھﺎ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ
ﺳﭙﺮده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  8/99درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ در
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از
ﺗﻮاﻧﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده وﺑﯿﺶ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺗﺴﮫﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰود :اﮔﺮ از ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﯿﺶ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺗﺴﮫﯿﻼت
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﻗﺪرت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﺎﺑﻌﺸﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺟﺮای طﺮح ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮫﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﻪ

ﭘﻮﻟﯽ ﺷﺪ .ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮫﺮ وی اظﮫﺎر ﮐﺮد :در دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ از
ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬار ﭘﻮﻟﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﮐﺎھﺶ ﺗﻮرم ﺛﺒﺎت ﻧﺮخ ارز ﻧﯿﺰ
ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻓﺰود:
اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺨﺶ ھﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺸﺎن را
ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪم ھﻤﮑﺎری ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﯿﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮫﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی
و رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪ ،ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ روﻧﺪ دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ.
ﻟﻮازم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﺑﺤﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﺷﺎره و
اظﮫﺎر ﮐﺮد :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ اھﻤﯿﺖ دارد و ﻣﻔﮫﻮم آن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬار ﭘﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ از ﮐﺎﻧﺎل ھﺎ و ﻣﺠﺎری ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﯾﻦ اﻣﺮ را
ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ .وی ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺎزار ﭘﻮﻟﯽ اﺷﺎره
و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ھﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﻎ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از آن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﺎزار ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و وزﯾﺮ اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ در ﺑﻮرس ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ او ،ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎرات از ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪ ﻣﻘﺪورات ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ GDPﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ
وی ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ  GDPرا  68/2درﺻﺪ اﻋﻼم و اظﮫﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ
در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ و در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺶ از 2
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ  68ﺗﺎ  70ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺳﮫﻢ ﻣﻮﺳﺴﺎت زﯾﺮ ﭼﺘﺮ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﮐﻪ اطﻼﻋﺎت آﻧﮫﺎ در آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺎﻣﺪه ،در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  68ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ  GDPدر ﮐﺸﻮر
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ
 GDPﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از ﻣﺤﻞ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ دارد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ در دھﻪ اﺧﯿﺮ درﮔﯿﺮ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﭘﺎﯾﺎن دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪ
ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  21/7درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
 23/7درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .وی ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود داده
ھﺎی ﭘﻨﺞ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ  2/9درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﯾﻦ داده ھﺎ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در  10ﻣﺎھﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری  18درﺻﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﻣﮫﺎر
ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ و ﭘﺎﯾﻪ
ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ھﺪاﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﺷﺎره
و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اداﻣﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اھﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
از ﺳﻮی ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ روﻧﺪ ﻣﻨﻔﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻮد .وی ﻣﯿﺰان ﺗﺴﮫﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را 199ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم و اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد :در  10ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری 193ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﮫﯿﻼت ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ  52/3درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﺴﮫﯿﻼت را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ دھﺪ .ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﮫﻢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎ از  GDPﻧﺰدﯾﮏ  30درﺻﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ در ﺟﮫﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ
ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮد.تامین مالی
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
طﮫﻤﺎﺳﺐ ﻣﻈﺎھﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ
در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ھﺎ از  20ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و در دو ﺳﻪ ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر روﻧﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﻻﺧﺺ در
ﺑﺤﺚ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻧﭙﺮدازد.
وی اﻓﺰود :ﺣﺘﯽ دھﻪ آﯾﻨﺪه دھﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ھﻤﻪ ذﯾﻨﻌﻔﺎن ﯾﮑﯽ
ازاﺻﻮل ﮐﺎری ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻣﻔﮫﻮم ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺛﺒﺖ
ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺪف اوﻟﯿﻪ و ھﺪف ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎراﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد.ﻣﻈﺎھﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ زﻣﺎن ﺧﻮد راﯾﺞ ﺑﻮد ،اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻞ ھﺎی
ﺿﺮوری در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در روش ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺴﺘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪه ﺑﻮد و وﯾﮋﮔﯽ
ﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﻪ ھﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺳﻨﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ھﻤﻪ را در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﻓﺖ رﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﺮد.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮھﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در ﻏﺮب ﺑﺪون ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻘﮫﯽ و ﺷﺮﻋﯽ
در ﻗﺎﻟﺐ روش ھﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺑﺎزارھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﻈﺎھﺮی ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪن اﺑﺰارھﺎ و
روش ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽدﯾﺪه ﺷﻮد ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ذﯾﻨﻔﻌﺎن
از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ رﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻮدن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﻄﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺎزده ﭘﺮ ﺣﺠﻢ ھﯿﭻ راھﯽ ﻧﺪارد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ
اﻣﺮوز ﮐﺸﻮر و ﺟﺎﻣﻌﻪﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ھﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ھﻢ دﯾﺪه ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﯾﯽ از اھﺪاف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪﻗﺮار ﮔﯿﺮد.تامین مالی
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وزیر راه وشهرسازی اجرای غلط هدفمندی یارانه ها فقر
را زیاد کرد

شانا_گروه دولت و مجلس :اجرای غلط طرح هدفمند
کردن یارانه ها نه تنها برطرف کردن فقر را به جایی نرساند
بلکه مناسبات اجتماعی و ارتباط بین جامعه و دولت را
بیش از پیش مخدوش کرد.
عباس آخوندی ،وزیر راه و شهرس��ازی در ششمین
کنفرانس توس��عه نظام تامین مالی در ایران با بیان این
مطلب گفت :یارانه چیزی نیس��ت ج��ز مالیات منفی،
هدفمندی یارانه ها مالیات منفی است.
وی با اشاره به این که افراد دارای درآمد زیر خط فقر نه تنها نباید مالیات بدهند
بلکه باید مالیات منفی بگیرند،افزود :با این وجود اگر به هر نفر  ٤٥هزار تومان مالیات
منفی بدهیم ،س��االنه بیش از  ٥٠٠هزار میلیارد تومان مالیات منفی رقم خواهد
خورد.
آخوندی با تاکید بر این که مخالف پرداخت نقدی یارانه ها نیس��ت ولی عنوان
پرداخت باید مشخص شود ،گفت :این که عنوان این پرداخت مالیات منفی ،کمک
به نیازمندان متقاضی و  ...است ،باید مشخص باشد .این گونه مسائل نیازمند بحث
و بررسی است.
آخوندی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان این که آنچه مالیات را می
تواند توجیه کند مسئله بازتوزیع ثروت است ،افزود :مالیات نه تنها نگاهی به بازتوزیع
ثروت ندارد ،بلکه بخش کوچکی از هزینه های دولت را تامین می کند به طوری که
 ٣٠تا  ٤٠درصد هزینه های جاری دولت از طریق مالیات تامین می شود.
وزیر راه و شهرسازی به موضوع حمایت دولت از طبقه متوسط و گروههای کم
درآمد در بحث خانه دار شدن اشاره کرد و گفت :روشهای خرید خدمت در دولت باید
مورد بررسی قرار گیرد یعنی اگر قرار است دولت از طبقه پایین و کم درآمد حمایت
کند نباید مستقیم وارد ساخت و ساز ش��ود بلکه این کار باید توسط شهرداری ها ،
نهادهای مردمی و بخش خصوصی صورت گیرد.
عباس آخوندی با اشاره به این که در حال حاضر در وضع آشفتگی کالن اقتصادی
به س��ر می بریم ،افزود :با این وجود دولت برخی آشفتگی های جدی را پشت سر
گذاشته است.
وزیر راه و شهرسازی عدالت ،همبستگی و افزایش رفاه شهروندان را سه هدف
اصلی در طرحهای دولت ذکر کرد و گفت :اگ��ر دولت موفق به کاهش هزینه های
مبادله در جامعه نشود و رقابت افزایش نیابد ،قیمت تمام شده محصول باال می رود
و در عین حال ،قدرت رقابت محصوالت ایرانی در جهان کاهش خواهد یافت و رفاه
شهروندان نزول خواهد کرد؛ بنابراین باید به یک مفهوم مشخصی از کاهش هزینه
و افزایش رقابت برسیم.
وی تاکید کرد :نیاز داریم که در ایران پدیده فقر شهری را به رسمیت بشناسیم،
این پدیده جدی اس��ت و باید در برنامه های جامعه مدنظر قرار گیرد به طوری که
متوسط جمعیت زیر خط فقر از سال  ٨٤تاکنون از  ٢٦درصد به  ٣٥درصد افزایش
یافته است.
آخوندی با پیش بینی این که تقاضای مسکن طی سالهای آتی در ایران رو به رشد
خواهد بود ،افزود :تقاضای مسکن با بعد خانوار کوچک تر با توجه به عقب افتادن سن
ازدواج در سالهای آتی افزایش خواهد یافت و نرخ رشد آن باال خواهد رفت؛ بنابراین
به یک سرمایه گذاری جدی در بخش مسکن نیازمندیم.
تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی

اکوتودی :مدیرعامل بانک ملت ب��ا بیان اینکه در
برنامه پنجم توسعه ،یک هزار و  100میلیارد ریال برای
تامین مالی در نظر گرفته شده و این قابلیت در بازار پولی
وجود ندارد؛ گفت :باید بازار سرمایه نیز باید هموزن بازار
پول در تامین مالی فعال شود.
به گزارش ایرنا ،محمدرضا ساروخانی روز یکشنبه
در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
افزود :امروز  83درصد تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طرق نظام بانکی صورت
می گیرد.
مدیرعامل بانک ملت ادامه داد :جا دارد این هم اندیشی ها ادامه یابد تا از قابلیت و
ظرفیت بازار سرمایه در آینده بیشتر استفاده شود.
ساروخانی اظهار داشت :شاخص های اساسی که رتبه کشورها را در تامین مالی
مشخص می کند توسعه مالی است و ایران در بین  148کشور رتبه  130را دارد.
وی گفت :تحریم ها و قطع مناسبات مالی بین بازار پولی ایران و کشورها سبب این
اتفاق شده است اما این کنفرانس دارای دو ویژگی بارز است.
مدیرعامل بانک ملت افزود :اولین ویژگی رویکرد دولت تدبیر و امید اس��ت که
برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورها سیاست راهبردی دارد تا انتظار رفع
تحریم برای نظام بانکی بوجود آید.
ساروخانی گفت :با ایجاد این فضا ،زمینه مناسبی فراهم می شود که ایران از بازار
پولی دنیا استفاده کند بنابراین الزم است مطالعات جدیدی برای کار کارشناسی و
تشکیل ساختار جدید مالی کوتاه مدت و بلندمدت و استفاده از فاینانس ها و ابزارهای
مالی که در سالهای اخیر طراحی شده و نظام بانکی از آن بی اطالع است ،مهیا شود.
وی افزود :ویژگی دوم ،سیاست های اقتصاد مقاومتی است که رهبر معظم انقالب
ابالغ کردند که سه بند توسعه کار آفرینی ،اقتصاد دانش بنیان و پیاده سازی نقشه
جامعه علمی کشور و ساماندهی نظام مالی نوآوری و اصالح و تقویت همه جانبه نظام
مالی کشور با هدف پاسخگویی به اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی
اقتصاد باید مورد توجه این کنفرانس باشد.
مدیرعامل بانک ملت یادآور شد :بانک ملت و ش��رکت تامین سرمایه به اتفاق
دانشگاه صنعتی ش��ریف ،ایده ونچر بانک را برای حمایت از دانش بنیان و توسعه
کارآفرینی پیشنهاد کردند.
ساروخانی اضافه کرد :این تشکیالت می تواند با تامین سرمایه مناسب بازار مالی
را تقویت کند و با ایده ها و نظرات جدید مراکز علم��ی از مرحله بحرانی عبور و به
مرحله رشد برسد.
وی تصریح کرد :با ترکیب صحیح بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد شرایط الزم
برای سرمایه گذاری ،تولید و رونق اقتصادی فراهم می شود.
تامین مالی

با همکاری بانک توسعه اسالمی؛

ششمین کنفرانس «توسعه نظامتامین مالی در ایران»
برگزار میشود
گروه اقتصاد :ششمین کنفرانس «توسعه نظام
تامین مالی در ایران» با همکاری بانک توس��عه
اسالمی ،هفته آینده در تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)،
ششمین کنفرانس «توسعه نظامتامین مالی در
ایران» با هدف ارزیابی وضعیت نظامتامین مالی
در کشور و بررسی قابلیتها و مکانیزمهای رشد
آن ،با همکاری بانک توسعه اسالمی و با حضور وزرای اقتصاد و امور دارایی ،صنعت،
معدن و تجارت و رئی��سکل بانک مرکزی ،روزهای  11و  12اس��فندماه در مرکز
همایشهای سازمان صدا و سیما برگزار میشود.
براس��اس این گزارش« ،ارائه برنامهها و سیاس��تهای دول��ت و تصمیمگیران
جهت توسعه نظامتامین مالی در قالب سخنرانیهای کلیدی»« ،انتقال تجربیات
شرکتها و موسسات داخلی و برخی شرکتهای معتبر بینالمللی در حوزه الگوها»
و «شیوههایتامین مالی در قالب برگزاری میزگردها و پانلهای تخصصی» از جمله
محورهای مورد بررسی در این کنفرانس است .همچنین در حاشیه این کنفرانس،
کارگاهها و سمینارهای آموزشی درباره «اوراق صکوک» برگزار میشود.
مسئول دبیرخانه این کنفرانس در گفتوگو با ایکنا اظهار کرد :ششمین کنفرانس
«توسعه نظامتأمین مالی در ایران» به همت «گروه مدیریت مالی و سرمایهگذاری
مرکز مطالعات تکنولوژی دانش��گاه صنعتی شریف» در اس��فند ماه  1392برگزار
میشود.
وی گفت :این برنامه ،همانند سال گذشته از مشارکت فعال بانک توسعه اسالمی،
بانک ملت و شرکت تأمین سرمایه بانک ملت برخوردار است .طی سالیان گذشته این
برنامهها همواره محلی برای تبادل نظر و آشنایی خیل قابل توجهی از کارشناسان،
مدیران و عالقهمندان مسائل مالی با س��ازوکارها و عملکردهای ابزارها ،شیوهها و
نهادهای نوینتأمین مالی در پروژههای مختلف بوده است .اقبال فعاالن حوزه تأمین
مالی کشور از این برنامه و برگزاری برنامههای دیگر توسط سایر فعاالن بازار مالی
در کشور نشان دهنده احساس نیاز گسترده به مسائل آموزشی و ترویجی در حوزه
بازار مالی کشور است.
وی ادامه داد :سلس��له کنفرانسهای «توس��عه نظامتأمین مالی در ایران» را
میتوان برنامهای برای ارزیابی وضعیت نظامتأمین مالی در کشور و بررسی قابلیتها
و مکانیزمهای رشد آن در نظر گرفت .انتظار ما این است که در تداوم این کنفرانس،
تصمیمگیران ،تصمیمسازان ،برخی از فعاالن و چهرههای معتبر بینالمللی و سایر
فعاالن حوزه مالی گردهم آمده و چالشها و فرصتهای توسعه نظامتأمین مالی در
ایران را مورد کنکاش قرار دهند تا بتوانیم از تجربیات و علوم روز دنیا در این حوزه بهره
برده و نوآوریهای مالی را با هدف شکوفایی اقتصادی مورد استفاده قرار دهیم.
مسئول دبیرخانه کنفرانس «توس��عه نظامتأمین مالی در ایران» ،تمرکز این
کنفرانس را تأکید بر توس��عه نوآوریهای مالی در ایران و استفاده از فضای مثبت
ایجاد ش��ده بینالمللی در ماههای اخیر برای اس��تفاده از ابزاره��ای تأمین مالی
بینالمللی دانست و عنوان کرد :حضور وزرای اقتصاد و امور دارایی ،صنعت ،معدن
و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی و مشارکت بانکها و موسسات مالی و اعتباری،
حضور مناسب و شایسته نهادها و ارگانهای صنعتی و اجرایی ،مشارکت نهادهای
آموزشی معتبر و طراحی کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی ،از ویژگیهای
بارز این برنامه است.
وی اظهار کرد :تاکنون بیش از  250مقاله به دبیرخانه این کنفرانس ارائه شده
است که بخش مهمی از این مقاالت مربوط به مباحث اقتصاد اسالمی است و از این
مقاالت ارسالی ،تعداد  30مقاله پذیرفته شده است.
یادآور میش��ود ،عالقهمندان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه
اطالعرسانی  conf.finance.sharif.irمراجعه کنند.
تامین مالی

ایکنا
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بازار سرمایه باید هم وزن بازار پول در تامین مالی فعال
شود
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ششمین کنفرانس تامین مالی
سیاست جدید وزارت راه؛ کاهش مداخله در حمل و نقل
ریلی
اکو تودی -وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بدنبال کاهش مداخله دولت در
حوزه حمل و نقل ریلی هستیم ،گفت :باید بتوانیم بخشی از بازتوزیع ثروت در قالب
توزیع یارانه را به ناوگان حمل و نقل و نوسازی آن اختصاص دهیم.
به گزارش ،عباس آخوندی روز یکشنبه در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین
مالی در ایران ،افزود :از دیگر سیاست های ما افزایش سهم حمل و نقل ریلی در مقایسه
با حمل و نقل جاده ای است که باید با توجه ضرورت توسعه در حوزه صنعت ،حمل و
نقل ریلی نیز توسعه یابد.
وی ادامه داد :در وضعیت آشوب اقتصاد کالن بسر می بریم و مشکل کشور همچنان
بعد از یکصد سال از مشروطه در مفاهیم اولیه قرار دارد لذا تا در این زمینه
بحث نشود ،مشکلی حل نخواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان آنکه هنوز بحث ما مالیات است ،با طرح
چند سئوال ،اظهار داشت :مفهوم کارکرد مالیات چیست .هنوز بحث این
است که آخر با مفهوم عدالت ،همبستگی اجتماعی ،فقر و فقر شهری چه
خواهیم کرد ،هرچند تاکنون نتوانسته ایم به چارچوب نظری و عملیاتی
در این بخش برسیم.
آخوندی گفت :آنچه می تواند مالیات را توجیه کند به شکل بنیادین مساله بازسازی
ثروت است ولی مشکل کشور این است که مالیات نه تنها نگاهی به بازار تولید ثروت
نمی کند بلکه امکان تامین هزینه های مالی دولت را نیز ندارد.
وی با بیان آنکه در حال حاضر حدود  40درصد هزینه های جاری دولت از طریق
مالیات تامین می شود ،افزود :از آنجا که قانون هدفمندی در کشور با اهداف سیاسی
کسب آرا عمومی صورت گرفت و موضوع آن رفع فقر نبود ،باعث شد مناسبات اجتماعی
و دولت را مخدوش کند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه یارانه چیزی جز دریافت مالیات منفی نیست،
اظهار داشت :باید به خانوارهای زیر صفر نگاه کنیم زیرا آنها نباید مالیات پرداخت کنند،
ضمن آنکه داستان اینکه چه کس��ی باید مالیات منفی بدهد یا ندهد هنوز مشخص
نیست.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نیازمند پرداخت یارانه نقدی هستیم ،گفت:
باید برای این موضوع عنوان تعیین شود و این مساله هنوز در جامعه مورد بحث است
که عنوان پرداخت چیست .آیا حق اجتماعی است یا مالیات منفی.
آخوندی افزود :باید در آخر برنامه های تهیه ش��ده بتوانیم مدلی سنجیده داشته
باشیم و بدانیم شاخص هایی همچون عدالت ،همبس��تگی اجتماعی و افزایش رفاه
شهروندان را با چه معیاری بسنجیم.
وی با اشاره به سه هدف دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی ،توسعه زیربناها و
توسعه رقابت در جامعه ،اظهار داشت :اگر دولت موفق به کاهش هزینه ها شود و رقابت
ها را گسترش دهد ،قیمت تمام شده محصول افزایش و قدرت رقابت پذیری بین المللی
کاهش خواهد یافت.
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وزیر راه و شهرسازی گفت :جمعیت زیر خط فقر از  26به  35درصد افزایش یافته و
این امر نشانگر آن است که موضوع فقر و فقر شهروندی را نمی توان در کشور فراموش
کرد.
آخوندی گفت :براساس آمارها رشد خانوار و مساله مسکن در حال افزایش است و
با توجه به عقب افتادن ازدواج در سال های گذشته ،در سالهای آتی با تقاضای مسکن
مواجه خواهیم شد.
وی بابیان اینکه با وجود تراکم خانوارها در واحدهای مس��کونی نیاز به س��رمایه
گذاری در مسکن ضروری است ،افزود :معادل  860هزارخانوار دارای مسکن کوچک در
شهرها داریم که تنها در یک اتاق زندگی می کنند و این عالمت فقر شهروندی است و با
احتساب روستاها ساخت  1/5میلیون واحد مسکن باید در دستور کار قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت :در سال  84برای خانه دار شدن هشت سال زمان
نیاز بود ولی این رقم برای سال  91به  12سال رسیده و این امر نشان می دهد که باید
برای مسکن فکری کرد.
آخوندی گفت :در حوزه تامین مالی در حال حاضر فروش اقس��اطی یا
تامین مالی خریدار تابعی از تامین مالی سرمایه گذار شده که باید این دو از هم
تفکیک شوند و از طرفی ورود بازار سرمایه به بخش مسکن در دوره ساخت
می تواند این بخش را فعال کند.
وی در بخش حمل و نقل نیز گفت :در بخش دریا که اصلی ترین هدف
افزایش قدرت رقابت کشور در منطقه است ،در حال حاضر بنادر کشور 186
میلیون تن در سال کاال جابه جا می کنند که با توجه به موقعیت کشور امکان رشد در
این بخش وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی با اش��اره به اینکه در س��فر اخیر رییس جمهوری به استان
هرمزگان مقرر شد فازهای سه تا پنج بندر شهید رجایی ساخته شود ،گفت :بندر چابهار
توان جابه جایی  2/5میلیون تن کاال در سال را دارد که افزایش شش میلیون تنی آن
در دستور کار قرار دارد.
آخوندی در حوزه صنعت هوانوردی نیز گفت :براساس اهداف برنامه باید  30درصد
کاال در حوزه ریلی صورت گیرد و  18درصد مسافر نیز توسط ریلی جابه جا شود و الزم
است که زیرساختهای الزم فراهم گردد.
وی اضافه کرد :برای افزایش راندمان خطوط موجود از جمله دو خطه برقی و رفع
گلوگاهها با هدف رسیدن به افزایش  30درصدی باید  40هزار میلیارد تومان سرمایه
گذاری می کردیم و برای آنکه بتوانیم مسافر را به  18درصد برسانیم و بار را به  30درصد
افزایش دهیم ،چهار میلیارد دالر سرمایه گذاری مورد نیاز است.
وزیر راه و شهرسازی گفت :در بخش حمل ونقل جاده ای وضعیت کشور از جهت
عمر ناوگان مطلوب نیست و کامیون های با سن باالی  29سال در حال خدمت هستند
و مینی بوس ها نیز بیشتر از آن و براس��اس ارزیابی ها برای رسیدن به اهداف چهارم
میانگین عمر ناوگان بدون بحث زیرساخت  10میلیارد دالر سرمایه گذاری مورد نیاز
است.
تامین مالی

ششمین کنفرانس تامین مالی
بازار پول و سرمایه برای تامین مالی پروژه های کشور
همکاری می کنند

شانا_گروه نفت :مدیرعامل بانک ملت از تعامل دو بازار
پول و سرمایه برای تامین مالی بنگاه ها و پروژه های مهم
اقتصادی کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار ش��انا محمد رضا ساروخانی امروز
(یکشنبه  ١١اس��فند) در افتتاحیه شش��مین کنفرانس
توس��عه نظام تامین مالی با بیان مطلب ف��وق ،افزود :در
شرایط کنونی دولت تدبیر و امید فرصت مناسبی را هم در
بازار سرمایه و در بازار پول ایجاد کرده تا برای پروژه ها و بنگاه های اقتصادی تامین
مالی صورت گیرد و در این زمینه بازار پول و سرمایه به تعامل و نقاط مشترک خوبی
دست پیدا کرده اند.
وی با بیان این نکته که ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی ضرورت تامین مالی
پروژه های بزرگ و حیاتی کشور را دو چندان کرده است،گفت :توسعه نظام مالی
کشور در کنار ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،تحقق هر چه سریع تر برنامه ریزی
های کالن اقتصادی را در پی دارد و در این بستر ایجاده شده نباید فرصت به وجود
آمده برای تامین مالی را از دست داد.
رییس کنفرانس توسعه نظام تامین مالی افزود :کنفرانس تامین مالی در سال
های اخیر تأثیر بس��زایی در تبادل اطالعات و هم اندیشی صاحبنظران حوزه پول
و سرمایه داشته اس��ت .همچنین از آنجا که یکی از ش��اخص های مورد استفاده
در رتبه بندی کشورها از لحاظ رقابت پذیری جهانی توسعه مالی یا Financial
 Developmentاس��ت .طبق گزارش��ات اخیر ،ایران از لحاظ توسعه بازار مالی
در میان  ١٤٨کش��ور جهان رتبه  ١٣٠را داراست و بدون شک برگزاری چنین هم
اندیشی هایی به شناخت وضع موجود و ارائه راهکارهای الزم جهت ارتقای این رتبه
کمک خواهد کرد.
ساروخانی با اشاره به اینکه توسعه نظام مالی کشور تحقق هر چه بهتر و سریع تر
برنامه های کالن کشور را در پی خواهد داشت ،افزود :در این راستا ،براساس پیش
بینی های صورت گرفته  ١١٠٠میلیارد دالر منابع جهت تحقق اهداف برنامه پنجم
توسعه در کشور مورد نیاز است .طبق آمارهای رسمی ،نظام بانکی در تامین منابع
مالی کشور به طور متوسط سهم  ٨٣درصدی را در سال های اخیر بر عهده داشته
است و امید است با توسعه و تقویت بازار سرمایه تعادل نسبی در این بخش حاصل و
بازار سرمایه با دستیابی به جایگاه واقعی خود در کنار نظام بانکی بیش از پیش محرک
توسعه نظام اقتصادی کشور باشد.
مدیر عامل بانک ملت با اشاره به ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بیست
و چهار بند توس��ط مقام معظم رهبری گفت ،در بند نهم این سیاست های کالن،
اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور در جهت تقویت بخش واقعی اقتصاد مد
نظر قرار گرفته است ،از این رو تأمین مالی جزء الینفک این سیاست کالن تلقی می
شود که نظام بانکی نقشی بی بدیل در تحقق آن خواهد داشت.
تامین مالی

مدیرعامل بانک پارسیان :منابع درآمدی ایران باید از
نفت فاصله بگیرد
ش��انا_گروه نفت :عمر مفید ذخایر نفتی  ٩٨سال
پیش بینی شده است .از این رو بهتراست منابع درآمدی
ایران متنوع شود.
علی دیواندری ،مدیرعامل بانک پارسیان در ششمین
کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران با بیان این
مطلب گفت :راه برون رفت از وضع کنونی اقتصاد نفتی
ایران ،توسعه و تقویت متوازن اکوسیس��تم ،نوآوری و خالقیت و حرکت به سوی
اقتصاد دانش محور است .
علی دیوان��دری افزود :بر اس��اس آمار مجم��ع جهانی اقتصاد از  ١٤٨کش��ور
موردبررسی ،کشورها از نظر شاخص رقابت پذیری در سه دسته تقسیم بندی شده
اند که  ٣٨کشور در دسته نخست یعنی اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی ٣١ ،کشور
در دسته دوم یعنی اقتصادهای مبتنی بر کارآیی و  ٣٧کشور هم در دسته سوم یعنی
اقتصادهای مبتنی بر نوآوری قرار گرفته اند .ضمن این که  ٢٠کش��ور شامل ایران
در مرحله گذار از دسته یک به دسته دو و  ٢٢کشور هم در مرحله گذار از مرحله دو
به سه هستند.
وی در تش��ریح ویژگیهای اقتصادهای مختلف گفت :اتکا ب��ه منابع و مواهب
طبیعی ،رقابت بر اساس قیمت ،بهره وری حداقلی و اقتصاد متمرکز از ویژگیهای
اقتصادهای مبتنی بر محصول است .ضمن این که اقتصادهای مبتنی بر کارآیی هم
ویژگیهایی چون اتکا به منابع و مواهب طبیعی ،رقابت بر اساس بازارهای کاال ،نیروی
کار و بازارهای مالی کارآتر ،بهره وری باالتر نسبت به دسته نخست و اقتصاد نسبتا
متمرکز دارند.
مدیرعامل بانک پارسیان در مورد مشخصه اقتصادهای مبتنی بر نوآوری هم اظهار
داشت :اتکا به دانش و نوآوری ،رقابت بر اساس فرآیندهای تولید بسیار پیچیده در
تولید کاالها و خدمات متفاوت ،بهره وری بسیار باال و اقتصاد غیرمتمرکز از ویژگیهای
این نوع اقتصادهاست.
وی هدف مشترک سیستمهای اقتصادی را صرفنظر از فاز توسعه ،دستیابی به
رشد پایدار ذکر کرد و یادآور شد :ویژگی همه اقتصادهای متمرکز ،ثبات ،تخصص
گرایی ،تجانس ،مقیاس ،اطمینان و قابل پیش بینی بودن با هدف دستیابی به رشد
پایدار است.
به گفته دیواندری ،در دسته های یکم و دوم اقتصادها ،کارآفرینی در سطح پایین
تر و در فاز سوم کارآفرینی در سطح باالتری قرار دارد و به عبارت دیگر اقتصادهای
نوآور به مراحل بلوغ خود نزدیک تر شده اند و از همه ظرفیتهای خود استفاده می
کنند.
دیواندری با اش��اره به جایگاه پنجمی ایران در جهان از لحاظ بیش��ترین منابع
طبیعی در سال  ٢٠١٣گفت :ریسک اصلی اقتصاد ایران تک محصولی بودن و توسعه
نیافتن کانالهای درآمدی است .به عبارت دیگر عمده درآمدهای کشور ما از محل
صادرات نفت ،گاز و محصوالت پتروشیمی است که این امر باعث شده است کشور با
رشدی نامتوازن رو برو شود و رشد دیگر بخشهای اقتصادی تحت الشعاع قرار گیرد
و به دلیل اتکای بودجه به درآمد نوسانی حاصل از منابع طبیعی با نوسان پذیری در
درآمد ملی کشور رو برو باشیم
مدیر عامل بانک پارسیان در عین حال ویژگیهای اقتصاد مقاومتی را بر اساس
ابالغیه مقام معظم رهبری رویکرد جهادی ،انعطاف پذیری ،فرصت س��ازی ،مولد
بودن ،درونزا بودن ،پیش��رو بودن و برونگرا بودن ذکر ک��رد و گفت :برای برونرفت
از وضع کنونی باید اکوسیس��تم نوآوری و خالقیت را به طور متوازن توسعه داده و
تقویت کنیم.
تامین مالی
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مدیر عامل بانک ملت:
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