
 پس از گذشت ماه های طالیی بازار بورس به نظر می رسد 
روز های افول فرا رسیده است. بازار سرمایه در روز های 
گذشته شاهد نوسان، هیجان و باال و پایین هایی بوده است. 
پس از رشد های عجیب و غریب از ابتدای سال تاکنون حاال 
شاخص ها سقوط می کنند. گفته می شود کاهش نرخ دالر 
تاثیر به سزایی در نوسان های اخیر داشته است. البته دالر 
تنها عامل نیست بلکه عوامل دیگر در این وضعیت نقش 

دارند. 
با توقف دالر حاال عوامل سیاسی بازیگر اصلی اند. رویکرد نظام به 
"اف  ای تی اف"، اعمال تحریم های نفتی، نقشه راه ارپا برای ادامه 
برجام و ... هر یک می تواند بر وضعیت بازار سرمایه اثر متفاوتی 
بگذارد. یک تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است که حاال فقط اخبار 
خوش سیاسی می توانند باز هم بازار را به اوج برسانند.   بیشتر 
بخوانید: چرا بازار بورس در دام هیجان افتاد؟ حمید میرمعینی 
تحلیلگر بازار بورس درباره وضعیت بازار به خبرنگار فرارو، گفت: 
»نوسان ذات بازار سرمایه است. این نوسانات بسته به دیدگاه های 
مختلف خریداران و فروشندگان و تحلیل های آن ها رخ می دهد. 
نوسانات حاصل تضارب افکار خریداران و فروشندگان است. اما این 
افکار را چه چیز می سازد؟، اطالعات و اخبار و نهایتا پیش بینی 
نسبت به آینده.« او افزود: »در سه ماه اخیر بازار با خوشبینی هایی 
همراه بود، این خوشبینی ناشی از امیدواری نسبت به آینده نبود 
بلکه ناشی از اتفاقاتی بود که برای دالر در بازار ایران رخ داده بود. 
افزایش قیمت دالر هم سودآوری شرکت ها را تحت تاثیر قرارداده 
بود و هم ارزش جایگزینی دارایی شرکت ها را. به واسطه افزایش 
نرخ دالر برخی شرکت ها سودآوری بیشتری پیدا کردند که همین 
از طرف دیگر  و  این شرکت ها شد  ارزش سهام  افزایش  باعث 
برخی صنایع وارداتی و شرکت هایی که قطعات وارد می کردند 
سودآوریشان تحت تاثیر قرار نمی گرفت چرا که بهای تمام شده 
ساختشان باال می رفت، اما از طرف دیگر یک خوشبینی نسبت 
به افزایش ارزش دارایی هایی این شرکت ها ایجاد شده بود و هم 
اینکه محصوالت آن ها نیز در آینده افزایش قیمت پیدا می کرد.« 
به گفته میر معینی "تمام این موارد اثرات خود را بر بازار گذاشت 
و بازار روند روبه رو شد خود را تا بیش از ۱۰۰ درصد ادامه داد. 
شاید برخی از سهم های صادرات محور سودآوریشان به واسطه 
افزایش نرخ دالر بیش از ۲۰۰ درصد هم رشد کرد." این تحلیلگر 
بازار بورس افزود: »اثرات تغییرات نرخ دالر در این مدت بر روی 
سهام شرکت ها اعمال شده است و حاال بازار برای ادامه روند خود 
نیاز به اخبار جدید مثبت دارد. اخبار جدیدی که می تواند انتظارات 
سهام دار ها را نسبت به سودآوری شرکت ها یک پله باالتر ببرد. 
اما در یک هفته گذشته اطالعات و اخبار عمدتا نتوانست انتظار 
سهام دار ها را تغییر دهد و حتی با نزدیک شدن به روز ۱۳ آبان 
و آغاز دور دوم تحریم ها ریسک سرمایه گذاری کمی هم باالتر 
رفته است.« او با بیان اینکه "در حال حاضر عمده عوامل اثرگذار 
بر بازار سرمایه بحث های سیاسی است" گفت: »از جمله اتفاقی که 

امروز )یکشنبه( رخ داد و سی اف تی در مجلس تصویب شد، خبر 
خوبی است. البته منوط به این است که شورای نگهبان نیز آن را 
تائید کند. اگر شورای نگهبان آن را تصویب کند و کال ایران به 
"اف ای تی اف" بپیوندد، تصور می کنم دور جدید رشد قیمت سهام 
شرکت ها دوباره شروع شود.« میر معینی با اشاره ریزش اخیر بازار 
تاکید کرد: »باید به این نکته توجه داشت که روند افزایش شاخص 
تا ابد ادامه نخواهد داشت واین روند بالخره یک جایی متوقف 
خواهد شد و بازار مجبور خواهد شد در مواردی خود را اصالح 
کند و منتظر اخبار جدید شود؛ بنابراین رفتار کنونی بازار سرمایه 
کامال طبیعی است. با توجه به اینکه بازار چند ماه بسیار خوب را 
پشت سرگذاشت انتظار می رفت که کمی خودش را اصالح کند 
و یک دوره استراحت را پشت سربگذارد و منتظر اخبار جدید 

اثرگذار شود.« 
 او افزود: »این اخبار جدید می تواند اخبار خوب باشد و قیمت 
سهام شرکت ها روند روبه رشد را داشته باشند. یا نه می تواند اخبار 
منفی باشد و ما شاهد یک روند نزولی جدید باشیم. این اخبار 
عمدتا سیاسی هستند، از طرف دیگرنرخ دالر هم اگر در رقم 
۱۳ تا ۱۹ هزار تومان قرار بگیرد باز هم می تواند بر رشد بازار 
سرمایه اثر گذار باشد، اما اگر در نرخی که هم اکنون قراردارد 
تثبیت شود دیگر اثری بر بازار نخواهد داشت، چرا که اثرهای خود 

را گذاشته است.« به گفته این کارشناس بازار بورس "اگر اخبار 
خوش سیاسی داشته باشیم، واقعا بازار سرمایه می تواند بهترین 
محل برای سرمایه گذاری کسانی که دارای وجوه مازد هستند، 
بازار  به نظر می رسد  نباشد  اگر اخبار سیاسی خوب  اما  باشد. 
سرمایه همچنان نزول جدی تری هم داشته باشد."  این کارشناس 
مسائل اقتصادی درباره اعمال تحریم نفتی آمریکا علیه ایران و 
تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: »حاال باید ببینیم اتحادیه اروپا چه 
مکانیزمی برای کاهش اثرات تحریم ها خواهد داشت. با این حال 
این موضوع روی اقتصاد قطعا تاثیر منفی دارد. ما نمی توانیم به 
همان میزان، یا به همان قیمت و به سادگی نفت خود را بفروشیم. 
بورسی  شرکت های  سودآوری  روی  هم  نامناسبی  اثر  امر  این 
خواهد داشت چرا که این شرکت ها در فضای کلی اقتصاد کشور 
فعالیت می کنند و آن ها هم به مرور زمان اثرات مخرب تحریم ها 
را لمس خواهند کرد.« او تاکید کرد که "در شرایط تحریمی 
علی رغم اینکه ممکن است قیمت دالر دوباره روند صعودی به 
خود بگیرد، اما با کاهش سودآوری شرکت ها و یا از بین رفتن 
انتظار افزایش سود شرکت های بورسی، بازار ریزش خواهد داشت. 
حتی اگر فقط انتظار افزایش سود وجود نداشته باشد مطمئنا بازار 
سرمایه دچار افت می شود." میرمعنی درباره نقش هجوم نقدینگی 
به بازار سرمایه در نوسانات اخیر گفت: »پول هوشمند به دنبال 

بازدهی بیشتری است. کسانی هم که وجوه مازاد دارند، اخبار و 
اطالعات را دنبال می کنند بنابراین خیلی دور از ذهن نیست که 
پول هوشمند به جایی برود که بازدهی مناسبی متناسب با ریسک 
داشته باشد. در ادامه نیز دارندگان وجوه مازاد اگر تشخیص دهند 
که بازار سرمایه در آینده می تواند محل بهتری از دیگر بازار ها باشد، 
حتما پولشان را در این بازار نگه خواهند داشت. اگر بازار سرمایه 
نتواند انتظار صاحبان پول مازادرا برآورد کند، حتما پول هوشمند 
از بازار خارج می شود.« این کارشناس بورس با تاکید بر اینکه 
نباید از بازیگران بازار غافل بود، گفت: »عمده بازیگرانی که در بازار 
فعال بودند، از شرکت های دولتی گرفته تا صندوق بازنشستگی و 
سرمایه گذاری، سهام داران عمده، اشخاص حقیقی و..، در شکل 
گیری اتفاقات چند ماه اخیر بازار موثر بودند. نمی توان گفت بازار 
بورس کامال کاراست و درست عمل می کند چرا که در برخی جا ها 
هم سوء استفاده هایی شد و بازیگران مختلف مشکالتی به وجود 
آوردند. با این حال شاید بتوان گفت: ۸۰ درصد آنچه که رخ داد 
اتفاقات واقعی بود و حدود ۲۰ درصد از رشد بازار بزرگنمایی شده 
بود و برخی سهام ها بی دلیل افزایش قیمت های شدیدی داشتند 
که نتیجه کار دالالن و سفته بازان بود که توانستند نقدینگی قابل 
توجهی را به سوی برخی سهم ها جهت دادند که شاید ارزش 

قیمتی آن ها آنقدر نبود.«

اقتصادی 5

 رئیس کل بیمه مرکزی: 

باید نوع نگاه سهامداران به سرمایه گذاری در صنعت 
بیمه اصالح شود

دریافت  برای  سازی  صحنه  حوزه  در  که  متقلب  باندهای  شناسایی  با 
خسارت های جعلی و غیرواقعی فعالیت می کنند می توان از سرمایه های 

صنعت بیمه صیانت کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غالمرضا 
سلیمانی در بازدید از شرکت سهامی بیمه میهن با اعالم این مطلب افزود: حق 
بیمه های دریافتی در صنعت بیمه باید در مسیر افزایش سطح رضایتمندی، 
آرامش و امنیت روانی آحاد جامعه هزینه شود و صنعت بیمه با همکاری نیروی 
انتظامی باید از غارت این منابع توسط سودجویان و باندهای جعل جلوگیری کند.

رونمایی از تمبر یادبود نهال کاری بانک مهر اقتصاد 
طی مراسمی با حضور عضو هیئت مدیره بانک مهر اقتصاد، معاون پشتیبانی 
و مهندسی، مدیر کل روابط عمومی و حوزه مدیریت و جمعی از مسئوالن 
ادارات پست، محیط زیست، صدا و سیما و بسیج ادارات و سازندگی استان 

خوزستان از تمبر یادبود نهال کاری بانک مهر اقتصاد رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد خوزستان، یوسف مرتضایی - عضو 
هیات مدیره بانک - در این مراسم ضمن تسلیت شهادت هموطنانمان در حمله 
تروریستی اهواز گفت: استان خوزستان سرزمینی است که به گردن تمام مردم 
ایران حق دارد و و همان گونه که مقام معظم رهبری نیز گفته اند مشکل 

ریزگردهای با حرف حل نمی شود و باید با اقدامات عملیاتی وارد میدان شد.

توسط مختار زاده انجام شد

تشریح عملکرد کانون بازنشستگان بانک کشاورزی 
استان خوزستان

بانک  شعب  مدیریت  با  را  مکرر  های  پیگیری  گذشته  سال  شش  در 
کشاورزی استان برای اختصاص مکان مورد نیاز کانون بازنشستگان صورت 

گرفته است.
  عبدالحمید مختارزاده، رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان استان خوزستان 
در دو دوره گذشته و مشاور ارشد هیات مدیره جدید عملکرد شش سال گذشته 

این کانون را تشریح کرد.

در روز 18 ام مهر ماه 97 انجام می شود؛

قرعه کشی حساب های قرض الحسنه بانک مسکن
سی و هشتمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک 

مسکن 18 ام مهرماه 97 با حضور هیأت نظارت برگزار می شود.
 از تمامی مشتریان درخواست می شود، موارد ذکر شده را به منظور شرکت در 
این قرعه کشی در نظر داشته باشند. برای مشتریان عزیز، جهت شرکت در قرعه 
کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز عالوه بر مفتوح بودن حساب، 
داشتن حداقل موجودی )دویست هزار ریال( در روز قرعه کشی و حفظ موجودی 
طی ۳ ماه یا ۹۰ روز متوالی در طی دوره یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا 

تکمیل موجودی الزامی می باشد.

در حوزه قرض الحسنه

تسهیالت پرداختی بانک ملی کمترین میزان معوق را 
دارد

نسبت مطالبات معوق به کل تسهیالت پرداختی بانک ملی ایران در حوزه 
قرض الحسنه، رقمی کمتر از 2 را نشان می دهد. نسبت مطالبات معوق 
به کل تسهیالت پرداختی بانک ملی ایران در حوزه قرض الحسنه نشان 
دهنده پایبندی جدی این دسته از تسهیالت گیرندگان به بازپرداخت 

اقساط در موعد مقرر است.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن خبر داد

راه اندازی اولین صندوق امالک و مستغالت
برای راه اندازی اولین صندوق امالک و مستغالت به ارزش بین 1۰۰ تا 2۰۰ 

میلیارد تومان در آینده نزدیک برنامه ریزی شده است.
محسن فاضلیان، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن با تاکید بر اینکه 
باید به دنبال ارایه راهکارهایی برای به خدمت گرفتن نقدینگی در اقتصاد باشیم و 
ارزش افزوده واقعی از نقدینگی ایجاد شود، گفت: بازار پول سال هاست که به بخش 

مسکن خدمت می کند، اما بازار سرمایه هنوز تعمیق الزم را در حوزه مسکن ندارد.

با فروش اموال مازاد

عملکرد بانک صادرات در حمایت از تولید موفق بوده 
است

واگذاری اموال مازاد در بانک صادرات ایران تاثیر مهمی بر کاهش زیان و 
رشد سودآوری این بانک داشته که امکان تزریق منابع بیشتر به بخشهای 

مولد اقتصادی را افزایش می دهد.
محمد عزیزی، نماینده ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسالمی گفت: بانک 
صادرات ایران با عملکرد موفقی با واگذاری اموال مازاد توانسته به کاهش ٢٥٠٠ 
میلیارد زیان دهی برسد و تسهیالتی را برای رونق تولید به بنگاه های کوچک و بزرگ 

اختصاص دهد. 
عزیزی با اشاره به اینکه بانک ها باید خود به ترک بنگاهداری اقدام کنند، تاکید 
کرد: بارها از طرف مسئولین برای این اقدام تاکید شده است. با اینکه اکثر این بنگاه 
ها برای خود بانک ها زیان دهی دارند و مدیران مربوطه به این امر واقف هستند، ولی 

در عمل کاری صورت نمی گیرد.

رئیس هیأت مدیره بیمه سرمد تاکید کرد

پرداخت خسارت به زیان دیدگان در کوتاه ترین زمان
لزوم  ممکن،  زمان  ترین  کوتاه  در  دیدگان  زیان  به  خسارت  پرداخت 
همدردی و جلب رضایت زیان دیدگان را در هنگام وقوع حادثه، از وظایف 

مهم کارشناسان بیمه سرمد می باشد.
مجتبی کاتب،  رئیس هیات مدیره بیمه سرمد در ادامه بازدیدهای ادواری خود از 

شعب سراسر کشور، از شعبه غرب تهران بازدید کرد.
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با حضور معاون منابع انسانی بانک ملی

سرپرست صندوق پس انداز ملی ایران معرفی شد
با حضور معاون منابع انسانی و  رئیس اداره کل سرمایه انسانی بانک ملی ایران محمود خادمیان به عنوان سرپرست صندوق پس انداز ملی ایران معارفه شد. با حضور حبیب اهلل رشید ارده، معاون منابع انسانی و محمد رضایی،  رئیس اداره کل 

سرمایه انسانی بانک ملی ایران، محمود خادمیان به عنوان سرپرست صندوق پس انداز ملی ایران معرفی  شد.

چرا بازار سرمایه افول کرد؟

بازار بورس در انتظار اخبار خوش سیاسی
اخبار

چرا برخورد قضایی با مجرمان اقتصادی مشکلی را حل نمی کند؟

گره کور مبارزه با مفاسد اقتصادی
کردن  مرور  حال  در  و  می بینیم  را  رسانه ها  خبر  تیتر  وقتی  روزها  این 
صفحه های مجازی مان هستیم، خبرهای فساد مالی بسیاری از موسسه ها 
یا اختالس های میلیاردی را می شنویم. یک روز 123 میلیارد تومان اختالس 
می شود و روز دیگر 3۰۰۰ میلیارد تومان! جالب است که در میان این اتفاق ها 
گهگاهی  هم خبر دستگیری مفسدان اقتصادی منتشر می شود و باز همچنان 

موضوع ادامه پیدا می کند.
نهادهای نظارتی دائما شعار مبارزه با فساد اقتصادی را می دهند اما هر روز بیشتر از 
دیروز شاهد مشکالت در این زمینه هستیم و در نتیجه اثر مستقیم اش را در اقتصاد 
پر هیاهوی این روزهای کشورمان می بینیم. حتی خبر دستگیری مفسدان هم اوضاع 
را آرام نمی کند،به عنوان مثال وقتی خبر  کشف انبارهای احتکاری منتشر می شود 
مردم اثر این شناسایی را در هیچ زمینه ای نمی بینند. به عبارتی دیگر از تکرار شدن 
مداوم این اتفاقات و ثابت ماندن شرایط گذشته مردم به نوعی بی اعتمادی رسیده اند 
و عمال مبارزه با فسادهای مالی را احساس نمی کنند. نظر یک دانشجوی سال سوم 
مهندسی را درباره اخبار فساد مالی و مبارزه با آن پرسیدیم.حسین از تکراری بودن این 
ماجرا گله مند است و می گوید: »اگر ده ها نهاد نظارتی برای این کار ساخته شود این 
موضوع همچنان ادامه دارد و من فکر نمی کنم این داستان پایانی داشته باشد. مردم 
اتفاق هایی را که یکی پس از دیگری افشا می شوند را می بینند و به این نتیجه می رسند 

که دستگیری یک مجرم اقتصادی عمال فایده ای ندارد «.
مژده، روانشناس بالینی در پاسخ به این سوال که آیا در جامعه این احساس وجود 
دارد که با فساد و جرم های مالی برخورد می شود می گوید: »من به شخصه اصال چنین 
حسی را ندارم! هر روز خبر دستگیری ها را می شنویم و باز تغییری را نمی بینیم. تکرار 
این جریان تنها این نگاه را در جامعه به وجود می آورد که فساد در جامعه فراگیر شده 
است و کشور به سمت و سو تباهی در حال حرکت است و کسی به فکر آن نیست. 
خبرها استرس و ناامیدی را به جامعه القا کرده است. از نظر من مبارزه زمانی معنا 

می دهد که از مشکالت بعدی جلوگیری کند نه اینکه هر روز خبرها بیشتر شود«.
حقیقت یا الف زدن

کوتاه کردن دست مفسدان اقتصادی از مسائل مهمی است که با توجه به بررسی های 
انجام شده در قوه قضاییه هنوز به نتیجه ای مطلوب نرسیده است و همچنان شاهد 
خبرهای اختالس و فسادهای مالی هستیم. هرچند که نهادهای مربوطه تالش 
خود را در این زمینه می کنند اما عموم مردم جامعه نظر دیگری در این باره دارند و 
می گویند کسانی که مدعی مبارزه با فساد اقتصادی هستند فقط الف می زنند! ابراهیم 

نکو، نماینده مجلس و دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تاثیر 
افشاگری های اقتصادی در شرایط فعلی به »ابتکار« می گوید: انتظاری که مردم از 
دولت و به ویژه دستگاه های مربوطه در خصوص مبارزه و دستگیری مفسدان اقتصادی 
و مالی و محتکران کاالها دارند را در سطح جامعه مشاهده نمی کنند. به عبارتی دیگر 
تاثیر این مبارزه کردن را در معیشت خود نمی بینند و به  شکل واقعی در سطح جامعه 
احساس نمی کنند. مردم مخصوصا قشر ضعیف جامعه تنها نتیجه ای که می گیرند این 
است که این اقدامات گره ای از مشکالت شان باز نکرده است. من معتقد هستم که 
این اقدامات باید به گونه ای باشد که نتایج آن رضایت مندی جامعه را به دنبال داشته 
باشد. یعنی تا زمانی که رضایت مندی مردم که از ارکان نظام هستند حاصل نشود در 
نهایت این اقدامات هر قدر هم که مهم باشد به چشم نخواهد آمد. وقتی یک اقدام و 
یا عمل ثمره نداشته باشد مردم نمی توانند به مدت طوالنی منتظر نتیجه آن بمانند. ما 
آن چیزی را که در خبرها مشاهده می کنیم و می شنویم این است که هر چند وقت 
یک بار کشف انبارهای احتکاری با ارقام باال و یا دستگیری مجرمان اقتصادی با تعداد 
باال مطرح می شود اما نکته مهم اینجا است که این اقدامات خودش را در معیشت افراد 
جامعه نمایان نمی کند. اگر نمایان می شد ما شاهد اتفاق های دیگری می بودیم. اگر 
این مبارزه ها نتیجه مثبت داشت مردم باید تاثیرش را در بازار یا نوع زندگی خودشان 
می دیدند. در نهایت مردم گمان های دیگری می کنند و احساس می کنند که اراده ای 

در دولت یا نهاد های مسئول برای جلوگیری از بروز این مشکالت وجود ندارد.
وی می افزاید: زمانی که تعداد کشف کردن ها و یا خبر دستگیری مفسدان اقتصادی 
زیاد باشد به همان اندازه انتظار مردم برای بهبود شرایط باال می رود. وقتی خبر 
دستگیری مفسدی را در جامعه منتشر می کنند این انتظار پیش می آید که دست 
سودجویان و مفسدان احتمالی بعدی قطع شود. من از این زاویه نگاه می کنم که 
وقتی تعداد زیادی از این افراد دستگیر شوند ولی برخوردهای قاطع و مقررات الزم 
صورت نگیرد، جریان بیشتر به یک موضوع بی محتوا تبدیل می شود و راه را برای ظهور 
مفسدان بیشتر باز می کند و وقتی این افراد از این بیشتر شوند نتیجه ای جز نا امیدی 
برای مردم نخواهد داشت و به جای تعامل با دولت در جهت تخریب قواعد اقتصادی 

خواهند بود و از طرفی دیگر معضل بزرگی را برای جامعه و دولت به وجود می آورند.
نکو از آمار و ارقام اعالم شده توسط نهادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید: 
آمار و ارقامی را که برای مبارزه با فساد مالی و اقتصادی اعالم می کنند قابل تحسین 
است اما نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که اعالم کردن به تنهایی کفایت 
نخواهد کرد. واقعیت این است که نتیجه ای از مبارزه با فساد مالی به جامعه برنمی گردد 

و مردم احساس رضایت ندارند. همین مسئله می تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته 
باشد و در ذهن مردم اینگونه تداعی شود که با وجود مبارزه ها و اقدامات وضعیت 
تغییری پیدا نکرده است و شرایط هر لحظه بدتر از گذشته می شود. اگر برخوردهای 
قاطعی انجام بگیرد به عنوان مثال اموال مسروقه توسط مجرمان اقتصادی به جامعه 
برگردد و در اقتصاد جامعه تزریق شود ما می توانیم شاهد اتفاق های مثبت و بازتاب 

خوبی در جامعه باشیم.
نکو در پایان تاکید به مجازات مجرمان اقتصادی دارد و می گوید: زمانی که مردم 
یقین پیدا کنند که مجازات مفسدان و اختالس کنندگان تاثیرگذار در معیشت شان 
است و از کار مفسدان دیگر جلوگیری می کند قطعا بار روانی مثبتی خواهد داشت 
و نشاط را به جامعه برمی گرداند و این تصویر را به مردم نشان می دهد که در دولت 
اراده ای شکل گرفته است تا نظم را به اقتصاد کشور برگرداند. اگر این رویه ادامه پیدا 
کند و مشکالت در حوزه اقتصادی به حداقل برسد قطعا مردم تعامل خود را با دولت 
بیشتر می کنند و اعتمادی که امروز تضعیف شده و رو به زوال است، مجددا زنده 

خواهد شد.

به گزارش ابتکار به نقل از روابط عمومی صندوق ضمانت 
صادرات ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه این صندوق 
برای بررسی صورت های مالی سال 1396 روز دوشنبه 
مورخ 16 مهر 1397 با حضور معاونین وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، اموراقتصادی و دارایی و دادگستری برگزار شد 
و صورت های مالی با توجه به گزارش سازمان حسابرسی 
به عنوان حسابرس قانونی شرکت با اظهار نظر مطلوب به 
تصویب رسید. در این جلسه، رئیس هیات مدیره صندوق 
ضمانت صادرات ایران، گزارشی از عملکرد هیات مدیره در 

سال 1396 ارائه نمودند. 
سیدکمال سیدعلی رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق  
با اشاره به نقش صندوق در ضربه گیری ریسکهای تجارت بین 
المللی برای صادرکنندگان ایرانی، از رشد 45 درصدی عملکرد 

صندوق در سال ۹6 نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹5 خبرداد. 
وی اشاره نمود، حجم پوشش های بیمه ای و تضمینی صندوق در 
سال ۱۳۹6، با 45 درصد رشد نسبت به سال قبل، به 74،7۸7  
صادرات  نسبت  به  پوشش،  میزان  این  رسیدکه  ریال  میلیارد 

غیرنفتی در مقایسه با موسسات همتا، صندوق را در رده دوم 
اعضاء کلوپ پراگ  قرار داده است.

 بخش عمده این رشد ناشی از سیاست های بازاریابی جهت 
از پوشش های  استفاده  به  ترغیب شرکت های جدید صادراتی 
بیمه ای بود که در نتیجه آن، ارزش بیمه نامه های کوتاه مدت 
ترتیب  بدین  یافت.  بهبود  درصد  سال، ۱5۲  این  طی  صادره 
صندوق با افزایش درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی توانست 
بیش از  ۲،۲۳۸ میلیارد ریال سود  را در صورتهای مالی سال 

جاری خود به ثبت رساند.
همچنین طی این سال، برای اولین بار در طول عمر صندوق، 
قراردادی اتکائی با کنسرسیومی از معتبرترین شرکتهای بیمه 
از  تیمی  بازدید  از  امر، پس  این  که  منعقد شد  اتکائی جهان 
کارشناسان خبره این شرکتها از فعالیتهای اعتبارسنجی و صدور 

بیمه نامه و تایید دانش فنی و تخصصی صندوق در این حوزه ها 
میسر گردید. انعقاد این قرارداد که ظرفیت ریسک پذیری صندوق 
را افزایش خواهد داد، امکان ارائه پوشش بیشتر را طی سال جاری 

در صورت بهبود شرایط سیاسی موجود فراهم خواهد آورد.
سیدعلی میزان تعهدات جاری و سر رسید نشده صندوق در 
سال مالی مورد نظر را بالغ بر ۸۳ هزار و ۲55 میلیارد ریال اعالم 
کرد و از پرداخت 65۸ میلیارد ریال خسارت به سیستم بانکی و 

صادر کنندگان ایرانی در سال ۱۳۹6 خبر داد. 
سیاستهای  را  سالجاری  در  صندوق  عمده  چالشهای  وی 
جدید ارزی کشور و تغییر نرخ  بازپرداخت تسهیالت ارزی برای 
صادرکنندگان، ریسکهای ناشی از انتقال ارز و تحریم یکجانبه 
آمریکا و بطورکلی افزایش ریسکهای محیط کسب وکار صندوق 

عنوان کرد.

صورت های مالی سال ۱۳۹6 صندوق ضمانت صادرات ایران تصویب شد


