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 ایمان حجتی

»محمدرضا حسین زاده« با یادآوری اینکه پس از 
برجام گشایش های خوبی در روابط بانکی با کشورها 
انجام شده است، گفت: »پیش از این هیچ ارتباط 
بین بانکی وجود نداشت و بانک های خارجی حتی 
جواب نامه های ما را نمی دادند؛ حتی نمی توانستیم 
یک دالر حواله کنیم اما اکنون گفت وگوها آغاز شده 
و بانک های ایرانی در خارج از کشور مجوز فعالیت 
مجدد اخذ کرده اند.« حسین زاده، دلیل تاخیر در 
فعالیت کامل شعب خارجی بانک های ایرانی پس از 
برجام را ضرورت به روز رسانی سیستم های بانکی 
و انطباق آن با نظام پولی کشورهای میزبان دانست.

وی گفت: »بانک های ایرانی در چند ماه گذشته 
توانستند خود را به نظام های جدید بانکی و خواسته های 
بانک های مرکزی کشورهای میزبان در زمینه مبارزه با 
پولشویی نزدیک کنند و به همین دلیل به تدریج در 
حال انعقاد قراردادهای همکاری و روابط کارگزاری 

با بانک های مختلف دنیا هستیم.«
مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد: »امروز بانک 
ملی با 22 بانک مهم دنیا قرارداد کارگزاری منعقد 
کرده است که می توان به همکاری دو بانک مهم 

ژاپن اشاره کرد.«
وی اظهار داشت: »واحدهای خارج از کشور 
بانک ملی فعالیت خود را آغاز کرده اند اما از آنجا 
که برخی کشورها سخت گیری های بیشتری دارند، 

هنوز به نقطه ایده آل قبل از تحریم ها نرسیده ایم.«
حسین زاده ادامه داد: »امروز شعبه هامبورگ بانک 
ملی در آلمان بسیار فعال شده و نه فقط آلمان بلکه 
دیگر کشورهای اروپایی را نیز پوشش می دهد. از 
آنجا می تواند گشایش اسنادی )ال سی( داشته باشد 

و بالعکس.« 
وی با بیان اینکه این شعبه به نظام پرداخت یورو 
)تارگت 2( متصل است، افزود: »امروز صادرکنندگان 
بزرگ بخصوص پتروشیمی ها، کاالی خود را از طریق 
شعبه هامبورگ به همه دنیا صادر کرده و می توانند 
ارز خود را از طریق همین شعبه به داخل منتقل 
کنند و اگر تمایل داشتند ارز خود را به نرخ روز به 

بانک ملی بفروشند.«
وی گفت: »پس از اجرای برجام در دی ماه پارسال 
تاکنون 17 هزار پیام های وارده و صادره سوئیفتی و 
حواله های وارده و صادره داشتیم و نزدیک به یک 
هزار مورد گشایش ال سی و حواله های بازرگانی 

انجام شده است.«

 نیازمند هماهنگی با قوانین بانکداری 
بین الملل هستیم

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی تاکید 
کرد: »در مدت 10 سالی که نظام بانکی کشور با نظام 
بانکداری جهان ارتباط نداشت و به نوعی ایزوله شده 
بود، بانک های جهان به سمت تصویب و اجرای قوانین 
سخت مبارزه با پولشویی و تروریسم حرکت کردند.«
حسین زاده تاکید کرد: »امروز بانک های دنیا به 
نرم افزارهای هوشمند در زمینه مبارزه با پولشویی 
مجهز شده اند در حالی که بانک های ایرانی فاقد آن 
هستند و الزم است در این زمینه نرم افزارها به روز 

رسانی شود.«
وی با تاکید بر اینکه برای ارتباطات جهانی بانکی 
نیازمند هماهنگی با قوانین بانکداری دنیا از جمله 
مقررات بال هستیم، گفت: »پس از برجام با هماهنگی 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هیات های مختلفی 
از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به ایران 

آمده و با بانک های بزرگ کشور جلسه داشته اند تا 
بانک های  با پولشویی در  در جریان روند مبارزه 

ایرانی قرار گیرند.«
وی افزود: »پیش از انجام این دیدارها، هیات های 
خارجی دیدگاه روشنی از روند مبارزه با پولشویی در 
ایران نداشتند اما وقتی متوجه شدند که قوانین مبارزه 
با پولشویی در ایران به تصویب مجلس رسیده و 
در بانک ها کمیته های ریسک و مبارزه با پولشویی 
بوجود آمده است، دیدگاهشان نسبت به ایران تغییر 
کرد و گزارش های مثبتی که در این زمینه دادند، 

سبب بهبود رتبه ایران شد.«
وی با یادآوری اینکه برای تعامالت بانکی در جهان 
ابتدا باید به درک متقابل و درستی نسبت به یکدیگر 
رسید، گفت: »بانک های خارجی بویژه بانک های 
بزرگ نسبت به اجرای قوانین و دستورالعمل های 
مصوب در حوزه پولشویی در نظام بانکی و نیز شفاف 

سازی عملکرد بانک ها بسیار حساسند.«
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه ضرورت 
مبارزه با پولشویی در نظام بانکی ارتباطی به مسایل 
سیاسی ندارد بلکه جزئی از لوازم کار با دنیا و بحثی 
حرفه ای است، گفت: »وقتی می خواهیم با دنیا کار کنیم، 
باید این واقعیت ها را بپذیریم و اعتمادسازی کنیم.«
حسین زاده گفت: »حساسیت نظام بانکداری دنیا 
درباره قوانین مبارزه با پولشویی مختص ایران نیست 

بلکه برای همه کشورهاست و اگر می بینیم مشکالتی 
وجود دارد و بحث ها خوب پیش نمی رود، به این 
دلیل است که ایران 10 سال از بانکداری بین الملل 
دور بوده است.« وی تاکید کرد: »واقعیت اینکه ما از 
استانداردهای نظام بانکداری بین الملل عقب هستیم؛ 
 در حالی که بانک های دنیا به سمت اجرای مقررات بال 
3 می روند، بانک های ایرانی هنوز به طور کامل بال 

یک را اجرا نمی کنند.«
وی یاد آورشد: »نظام بانکی جهان ملزم شده تا 
سال 2018 مقررات بال 3 را که قوانین سخت گیرانه ای 
در زمینه شفافیت و کنترل ریسک دارد، اجرایی کند 
و از این رو بانک های داخلی نیز ناچار به حرکت 

به سمت مقررات جدید هستند.«

 بدهی 220 هزار میلیارد ریالی دولت 
مدیرعامل بانک ملی ایران، بدهی دولت به این 
بانک را 220 هزار میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: 
البته همه این رقم مربوط به دولت یازدهم نیست 
بلکه از دولت های گذشته باقیمانده و با احتساب 

سود ساالنه به این عدد رسیده است.
حسین زاده گفت: »بدهی دولت به بانک ملی سبب 
شده تا صورت های مالی بانک چندان جالب نباشد 
هرچند که قرار است بخشی از آن امسال تهاتر شود.«

وی خاطرنشان کرد: »براساس مصوبه اصالحیه 
قانون بودجه امسال، رقمی نزدیک به 100 هزار میلیارد 
ریال از بابت تهاتر بدهی دولت به بانک ملی و بانک 

ملی به مرکزی اختصاص یافته است.«
وی اضافه کرد: »بانک مجبور است هر سال از 
بابت سود تسهیالت 25 درصد مالیات پرداخت کند 
در حالی که پولی از جانب دولت به بانک پرداخت 
نشده است که این امر فشار سنگینی روی تراز مالی 

بانک وارد می کند.«
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با بیان 
اینکه انجام تکالیف دولت در بخش های مختلف بر 
دوش بانک های دولتی است، اظهار داشت: »بانک ملی 
تکالیف زیادی در حوزه های وام مسکن روستایی، 
بافت فرسوده شهری، مسکن ایثارگران، خود اشتغالی 
کمیته امداد و بهزیستی، تعویض خودروی آالینده و 

خرید محصوالت کشاورزی و ... دارد.«

نیم نگاه اخبارکوتاه

احتمال دو رقمی شدن نرخ تورم
رئیس اتاق بازرگانی گفت: »با توجه به افزایش 
سهم سپرده های کوتاه مدت در سال جاری نسبت 
به نقدینگی کل و همچنین کاهش سهم سپرده های 
بلند مدت در همین مدت، احتمال دو رقمی شدن 

نرخ تورم در نیمه دوم سال وجود دارد.
 مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران که امروز برگزار شد، درباره 
موضوع FATF و پیوستن ایران به این سازمان 
اظهار کرد: »پس از تحریم ها پیوستن ایران به 
قانون مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم در 
سال 1394 به تصویب مجلس رسید و شورای 

نگهبان آن را مورد تایید قرار داد.«
وی ادامه داد: »متاسفانه در زمینه این قانون 
ایران و کره شمالی بدترین رتبه ها را دارند که 
امیدواریم با تالش دولت این رتبه را بهبود دهیم 
و بتوانیم با دیگر با بانک ها ارتباط برقرار کنیم و 
بخش خصوصی نیز بتواند سرمایه گذاری خارجی 
جذب کند.« رئیس اتاق اتاق بازرگانی تهران در 
بخش دیگری از صحبت هایش گفت: »در بهار 
سال جاری بدهی بخش خصوصی به بانک ها 
نسبت به آخرین فصل سال گذشته 1۶ هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته است. همچنین حجم نقدینگی 
در بهار سال 1395 نسبت به اسفند سال گذشته 
4/2 درصد رشد دارد. به گفته خوانساری، سهم 
سپرده های کوتاه مدت در سال جاری نسبت به 
نقدینگی کل روند صعودی داشته و سهم سپرده 
های بلند مدت در سال جاری کاهش داشته است 
که این مسئله تحت تاثیر کاهش نرخ سود سپرده 
بانکی اتفاق افتاده است. به اعتقاد خوانساری، با 
این روند این احتمال وجود دارد که در شش ماه 
دوم سال نرخ تورم دو رقمی شود. رئیس اتاق 
بازرگانی تهران همچنین درباره اصالح قانون بودجه 
سال 1395 عنوان کرد: »تبصره 35 این قانون به 
دولت اجازه می دهد که مطالبات بانک ها از بانک 
مرکزی را با قیمت گذاری ارز تهاتر کند که این اتفاق 
می تواند باعث شفاف سازی شود و این امیدواری 
وجود دارد با اجرای این قانون دست بانک ها برای 
اعطای تسهیالت باز شود. همچنین در تبصره 38 به 
دولت اجازه داده شده تا مبلغ پنج میلیارد دالر برای 

پروژه های زیربنایی وام گرفته شود.«

 یک مقام مسئول با بیان اینکه کسری منابع 
آبی کشور ساالنه به 5/7 میلیارد مترمکعب 
رسیده است، اعالم کرد: »امسال با مسدود 
کردن 20 هزار چاه غیر مجاز، یک میلیارد 
مترمکعب آب زیرزمینی مدیریت می شود.«

قیمت  مسئوالن،  وعده   علی رغم   
شکر در بازار هنوز ارزان نشده و حاال 
مسئوالن وزارت جهادکشاورزی که ضعف 
برنامه ریزی هایشان به نابسامانی بازار این 
محصول دامن زده، می گویند مسئول گرانی 

شکر نیستند.
  یارانه شهریورماه، شصت و هفتمین 
نقدی است که  پرداخت های  از  مرحله 
حساب  به  پنجشنبه  روز   24 ساعت 
این  می شود.  واریز  خانوار  سرپرستان 
موضوع را امروز نوبخت - رئیس سازمان 
برنامه و بودجه - در نشست هفتگی خود 

اعالم کرده است.
 مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران می گوید، مهمترین اولویت 
این مجموعه توسعه قطارهای حومه ای، 
ساخت 700 کیلومتر خطوط حومه ای در 

کشور شامل تهران و اهواز است.
 رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش 
قیمت مرغ و 7 نوع ماهی نسبت به هفته 

قبل در بازار خبر داد.
 هیات دولت با لغو تخفیف سود بازرگانی 
51 قلم کاال به پیشنهاد وزارت صنعت و 18 
قلم کاال به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی 

موافقت کرد.
  مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با بیان اینکه 
امسال 50 هزار تن گندم دراین شهرستان 
برداشت شده که در 20 سال گذشته بی سابقه 
بوده است، گفت: »دالیل این افزایش برنامه 
حمایتی دولت، افزایش قیمت خرید تضمینی 
گندم، افزایش توزیع مکانیزاسیون، افزایش 
توزیع کود، افزایش توزیع بذرهای اصالح 
شده، مبارزه با آفات و بارندگی های فراوان 

بوده است.«

مدیرعامل بانک ملی ایران توضیح داد

گشایش های بانکی پس از برجام


