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نهایی شدن ایجاد خطوط اعتباری بین بانکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان سفر به کره جنوبی در دیدار با همتای کرهای از نهایی شدن ایجاد خطوط اعتباری بین بانکی خبر داد .به نقل از شادا ،وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان
که به منظور شرکت در اجالس بانک زیرساخت آسیا به کره جنوبی سفر کرده است ،با وزیر دارایی و استراتژی کره جنوبی دیدار کرد .در دیدار علی طیب نیا و همتای کره ای خود ،در مورد
ایجاد خطوط اعتباری بین بانکهای دو کشور ،برقراری روابط کارگزاری و افتتاح شعب بانکهای ایرانی در کره جنوبی گفتوگو شد .براساس این گزارش ،مذاکره با بانکهای کره جنوبی جهت ایجاد
خطوط اعتباری درحال نهایی شدن است اما برای حل برخی موضوعات باید توافقاتی توسط وزرای دو کشور صورت گیرد .همچنین اقداماتی که قبال درخصوص برقراری روابط کارگزاری و فراهم
آوردن شرایط افتتاح شعب بانکهای ایرانی در کره جنوبی صورت گرفته نیازمند پیگیری بیشتر بانکها برای توسعه این همکاریها است که وزرای دو کشور در این زمینه قول مساعد دادند.

عملکرد بانک مرکزی در  4سال گذشته بررسی شد

.
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ولی اهلل سیف رئیس بانک مرکزی بیش از هر چیز افکار
عمومی را به یاد موسسات مالی و اعتباری می اندازد .جایی
که دولت یازدهم کمترین نقش را در شکل گیری آن داشت
اما در نهایت ورشکستگی و اعتراضهای مردم سهم سیف
و دولت شد .بررسی عملکرد سیف اما دارای نقاط مثبت و
منفی توامان است .هرچند در این بررسی یک نکته را نباید
فراموش کرد و آن قدرت بانک مرکزی در اثرگذاری اش بر
اقتصاد است .بانک مرکزی به طور ماهوی باید نقش مهمی در
بازارهای پولی و مالی بازی کند .اما عدم شفافیت در اقتصاد
همواره وجه تاریک اثرگذاری را در برمی گیرد .قسمتی که
همواره به صورت کلی درباره آن سخن گفته می شود و هیچ
گاه گره کور آن باز نشده است .با این حال می توان گفت
سیف در شرایطی که نظام پولی و مالی کشور به لحاظ شاخص
در وضعیت مناسبی قرار نداشت ،سکان هدایت بانک مرکزی
را تحویل گرفت .هرچند برجام دوسال بعد از حضور او به
نتیجه رسید اما تیم هدایت کننده اش توانستند در انضباط
مالی اقتصاد ،کاهش نرخ تورم و ثبات در بازارهایی مانند
ارز نقش آفرینی کنند .هرچند نقدهایی که به بانک مرکزی
گرفته می شود افزایش نقدینگی طی  4سال گذشته است.
با این که سیف خود یکی از منتقدان رشد نقدینگی در
دوره پیش از خود بود اما ظاهرا ً در مقام عمل گریزی جز تن
دادن به این افزایش نداشت .تا شاید بخشی از رونق نصفه و
نیمه برجای مانده از دست نرود .هرچند که سیف می تواند
همچنان بر کاهش نرخ تورم در دوره مدیریتی خود و تالش
جهت شفافسازی در نظام مالی کشور مانور دهد .اسحاق
جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در این خصوص گفته
بود« :هر موضوعي كه در دستور كار بانك مركزي قرار مي
گيرد اگر به نحو مطلوب انجام شود مي تواند اقتصاد كشور را
به حركت وادار كند و در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور
تحرك ايجاد کند».
جهانگیری از عملكرد بانك مركزي در مقطع فعلي قدرداني و
افزوده بود «:اينكه كشور توانسته به تورم تك رقمي و رشد اقتصادي

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه امید افق
گردشگری برگزار شد
مجمع عادی سالیانه شرکت توسعه امید افق گردشگری در مجتمع فرهنگی
رفاهی الماس شهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری  ،در این نشست که با هدف انتخاب
هیئت مدیره جدید ،انتخاب بازرس مستقل قانونی و ارائه گزارش ساالنه عملکرد
شرکت با حضور  ۵۴درصدی سهامداران برگزار شد «محسن بیژنی فرود» ،مدیرعامل،
در گزارشی اظهار داشت« :سرمایه گذاری و فعالیت در حوزه های مختلف اقتصادی
سودآور در دستور کار شرکت توسعه امید افق گردشگری است و قصد داریم با اتمام
پروژه های در دست اجرا ،حافظ منافع سهامداران باشیم».
به گفته مدیرعامل شرکت توسعه امید افق گردشگری ،این شرکت در حوزه هایی
چون پول رسانی به بانک ها و موسسات اعتباری ،خدمات حفاظتی مراقبتی در قالب
شرکت ایمن گستر مرصاد ،فعالیت در حوزه بازارگردانی و بورس ،ارائه خدمات بیمه
ای در قالب شرکت بیمه آرمان و مدیریت مجموعه ورزشی آب تهران در حال فعالیت
است و قصد دارد در سال  ،۱۳۹۶اقداماتی چون تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز در
شهرستان ها ،تکمیل پروژه های ساختمانی و استفاده بیشتر از ظرفیت های همکاری
با شرکت های گروه مالی گردشگری در حوزه های سودآور را مورد توجه قرار دهد.

کشور به صورت زیرزمینی و غیر شفاف اداره می شود .در این شرایط
نمی توان نقدی برعملکرد بانک مرکزی داشت».
در خواست از روحانی برای پیگیری قانون معلق
حاتمی یزد همچنین در ادامه اظهار می کند« :از آقای روحانی
انتظار است که در دولت دوازدهم  3قانون به تعویق افتاده در تصویب
را به جریان اندازد .اولی الیحه قانون تجارت که  1100ماده دارد
و توسط  40نفر افراد زبده در دولت اصالحات تنظیم و در هیئت
دولت تصویب شد .این قانون حدود  12سال است که در مجلس
مسکوت مانده است .دو قانون دیگر مربوط به بانک مرکزی است که
در دولت قبل تنظیم شد و در دولت یازدهم تصویب شد اما باز هم
در مجلس شورای اسالمی معلق مانده است .اگر این قوانین تصویب
و ابالغ شود تا به طور آزمایشی اجرا و نواقص آن برطرف شود می
توان امیدوار به اصالح در نظام اقتصادی و البته تجاری کشور طی
سال های آینده بود».
تورم تک رقمی و آرامش در بازار
همچنین هادی حقشناس کارشناس مسائل اقتصادی به «ابتکار»
می گوید« :طبیعتاً ارزیابی در مورد مجموعه  4سال گذشته است.
در این  4سال دستاورد مهمی به دست آمد و آن تورم تک رقمی
بود .به دست آمدن این مهم به سیاست های پولی اقتصاد ایران بر
میگردد .اگر بانک مرکزی از شاخصهای پولی حراست نمی کرد
ما نمی توانستیم به تورم تک رقمی دست پیدا کنیم .از طرف دیگر

بخشی از موسسات پولی و مالی طی  4سال گذشته تحت نظارت
بانک مرکزی درآمد و بانک مرکزی توانست به بخشی از آن ها اعمال
حاکمیتکند».
وی می افزاید «:اما طبیعی است که یک بانک مرکزی که با
شاخص های بد پولی در سال  92مواجه بوده است که نرخ باالی
 30درصد را تجربه کردیم دشواری های زیادی را پشت سر گذاشته
است تا به امروز که شرایط متفاوت تری را نسبت به آن زمان تجربه
می کند».
ضعف هایی که باید دید و برطرف کرد
این کارشناس اقتصادی می گوید «:البته طبیعی است عملکرد
بانک مرکزی مانند سایر دستگاه های اجرایی با نقاط ضعفی
نیز همراه بوده است .اما باید برآیند کلی را سنجید به خصوص
اینکه دستگاهی مانند بانک مرکزی همواره تحت فشار بیرون از
دستگاه است .باید اشاره کرد ما تا نقطه مطلوب فاصله بسیاری
داریم .زمانی که رشد نقدینگی طی  4سال گذشته کمتر نشده
است جزو نقاط ضعف بانک مرکزی محسوب می شود .اما سوال
اینجاست که اگر حجم نقدینگی کمتر نمیشد همین رونق نصف
و نیمه تحت تاثیر قرار نمی گرفت؟ بنابراین نمی شود در دو سه
پاراگراف عملکرد بانک مرکزی را عمیق بررسی کرد .تنها می
توان به این بسنده کرد که بانک مرکزی در تحقق تورم تک رقمی
گام مهمی را برداشته است».

رشد اقتصادی  12/5درصد شد

باالترین حقوق را کدام مدیران میگیرند؟

اعالم جدید بانک مرکزی از افزایش رشد اقتصادی
در پایان سال  ۱۳۹۵به  ۱۲.۵درصد خبر میدهد.
به گزارش ایسنا ،طبق محاسبات اولیه و مقدماتی که
در بانک مرکزی انجام شده ،تولید ناخالص داخلی ایران
در سال گذشته و بر پایه قیمتهای ثابت سال  ۱۳۹۰به
حدود  ۶۶۹هزار میلیارد تومان رسیده است .این رقم در
مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور در سال  ۱۳۹۴که
 ۵۹۴هزار میلیارد تومان گزارش شده بود ،تا  ۱۲.۵درصد
افزایش دارد و بیانگر رشد اقتصادی  ۱۲.۵درصدی در سال
 ۱۳۹۵است .پیشتر بانک مرکزی اعالم کرده بود که نرخ
رشد اقتصادی در  ۹ماهه اول سال گذشته به  ۱۱.۶درصد
رسیده است و میزان تولید ناخالص داخلی را  ۴۹۹هزار
میلیارد تومان ثبت شده بود.
براساس این گزارش بررسی سهم فعالیتهای مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که در سال
گذشته ارزش افزوده در حوزه نفت حدود  ۹.۸درصد ،صنعت  ،۰.۸بازرگانی  ،۰.۷حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات حدود  ۰.۷درصد
از رشد اقتصادی بوده و نقش عمدهای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی داشتهاند .در بین بخشهای اقتصادی ساختمان با
سهمی حدود  -۰.۸نقش کاهندهای در تولید ناخالص داخلی برای سال گذشته داشته است .در این بین این نفت است که با ۹.۸
درصد باالترین سهم رشد اقتصادی  ۱۲.۶درصدی را ایفا میکند .این درحالی است که در  ۹ماهه اول سال  ۱۳۹۵نیز از رشد ۱۱.۶
درصدی حدود  ۱۰درصد سهم نفت بود.
این در شرایطی است که ارزش افزوده گروه «نفت» در سال  ۱۳۹۵حدود  ۱۵۲هزار میلیارد تومان برآورد شده که رشد ۶۱.۶
درصدی را داراست .در این رابطه افزایش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده این گروه ناشی از رفع محدودیتها و افزایش تولید و
صادرات نفت خام ،فرآوردههای پاالیشگاهی ،میعانات ،مایعات گازی و افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است.
همچنین آمار نشان میدهد که در حوزه «کشاورزی» مقادیر تولید محصوالت زراعی از رشدی معادل  ۸.۲درصد ،محصوالت
باغی  ۶.۱و دامی  ۴.۶درصد نسبت به دوره های قبل برخوردار بوده است .بنابراین در سال  ۱۳۹۵رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی
 ۴.۲درصد گزارش شد.
در بخش «صنعت» نیز آمارها از این حکایت دارد که رشد تولید ناخالص داخلی آن با رقم  ۷۸هزار میلیاردی به  ۶.۹درصد رسیده
است .این در حالی است که رشد صنعت در پایان سال  ،۱۳۹۴حدود منفی  ۴.۶درصد گزارش شده بود.
شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی که حدود  ۷۰درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش میدهد نیز در سال ۱۳۹۵
نسبت به دوره مشابه سال قبل  ۷.۹درصد افزایش یافته است.

بررسی حقوق و دستمزد سال  ،۱۳۹۵از این
حکایت دارد که مدیران شاغل در بخش نفت ،گاز
و پتروشیمی بیشترین حقوق را در کشور دریافت
میکنند.
تعدادی از کارشناسان در بررسی آمار و اطالعات
مربوط به حقوقهای دریافتی بیش از  ۱۰۰هزار نفر از
شاغالن کشور در سه سطح مدیران ارشد ،میانی و سطوح
غیرمدیریتی اطالعاتی را جمعآوری و مورد بررسی قرار
دادهاند که نتایج آن نشان میدهد مدیران ارشد حوزه نفت
و گاز با دریافتی متوسط  ۶.۹میلیون تومان در هر ماه در
صدر دریافتکنندگان حقوق قرار دارند.
همچنین مدیران ارشد حوزه کامپیوتر و نرمافزار با ۵.۵
میلیون تومان و حوزه عمران و ساختمان با  ۴.۹میلیون
تومان در رتبههای دوم و سوم قرار دارند .در سطح مدیران میانی صدرنشینی با نظام بانکی است .مدیران میانی نظام بانکی به طور
متوسط رقمی در حدود  ۴.۴میلیون تومان در ماه دریافتی دارند و بعد از آنها مدیران حوزه میانی نفت و گاز با  ۳.۷میلیون و مدیران
صنایع مخابراتی و الکترونیکی با  ۳.۵میلیون تومان دریافتی ماهانه در ردههای بعد قرار گرفتهاند.
گزارشی که مجموعه ایران تلنت آماده کرده است نشان میدهد که در سطوح غیرمدیریتی کارمندان حوزههای سرمایهگذاری
و بورس با حقوق ماهانه  ۲.۸میلیون تومان بیشترین دریافتی را دارا هستند .رتبههای بعدی به کارکنان بخش نفت و گاز و صنایع
مخابراتی و الکترونیکی اختصاص دارد که در هر ماه به طور متوسط  ۲.۴میلیون تومان درآمد کسب میکنند.
تعیین منصفانه میزان حقوق در حالی که یکی از دغدغههای همیشگی کارفرمایان و متقاضیان کار به شمار میرود که کارشناسان
و تحلیلگران حقوق و دستمزد تاکید دارند در هر رابطه کاری کارفرما مشتاق است بهترین نیروهای کار را با کمترین حقوق جذب
کنند و از سوی دیگر متقاضی کار نیز در تالش است تا مهارتها و تجربیاتش را با حداکثر میزان دریافتی در اختیار سازمان قرار
دهد ،اما به دلیل فقدان معیارهای قابل مشخص برای هر دو طرف دسترسی به توافق در این مورد بسیار سخت است .از سوی دیگر
نبود مرجعی برای آگاهی از میزان رایج حقوق شاغلین کشور در ردهها ،گروهها و شرایط متفاوت شغلی امکان برنامهریزی برای
راهاندازی یا توسعه سازمان را برای کارفرمایان پیچیدهتر میکند؛ چراکه نمیتوانند بودجه استخدام نیروهای انسانی مورد نیاز برای
ایجاد یا توسعه سازمان را بررسی کنند .این مسئله برای شرکتهای خارجی که قصد فعالیت در ایران را دارند مشکالت چندانی
ایجاد کرده است.
این درحالی است که اخیرا رئیس سازمان امور اداری و امور استخدامی اعالم کرده است برای جذب هر نیرو در دولت در هر ماه
حدود  ۲.۵میلیون تومان هزینه میشود.

وضعیت سدهای کشور در دولت تدبیر و امید
در شرایط بحران آب یکی از مواردی که میتواند تاثیر
خوبی در انباشت منابع آبی داشته باشد ،سدسازی
شناخته شده که دولت یازدهم در این زمینه توانست
اقدامات خوبی را انجام دهد؛ بهطوریکه در این دولت برای
احداث  ۴۰سد بازنگری صورت گرفت و اهداف این سدها
تغییر یافت اما در مجموع  ۳۰سد بزرگ در این دولت به
بهره برداری رسید.
وزارت نیرو به عنوان متولی و مسئول تأمین نیازهای آبی
برای مصارف مختلف به ویژه نیازهای شرب و بهداشت ،در قالب
سیاستها و برنامههای مصوب و توجه به ارزش اقتصادی ،امنیتی،
سیاسی و زیستمحیطی آب ،مهار آبهای سطحی و توسعه
بهره برداری بهینه منابع آب را در راستای توسعه اقتصادی و
اجتماعی کشور در سرلوحه برنامههای خود قرار داده؛ بهطوریکه
تاکنون تعداد قابل توجهی سد با  ۴۹میلیارد مترمکعب حجم
مخزن و منابع آب استحصالشده در قالب نظامنامه تخصیص آب
و متناسب با نیازها و رعایت اولویتهای تأمین آب مدیریت در
دست مدیریت قرارگرفته است.
سدهای موجود در کشور در مدیریت منابع آب نقش مؤثر
و تعیین کننده ای دارند و درصورتی که این سدها در مدار
بهرهبرداری نباشند کشور با بحران جدی تأمین آب مخصوصاً در

تأمین آب شرب کالن شهرها مواجه میشود .ضمن اینکه در
آینده تغییر اقلیم وتغییرات آب و هوایی حادث شده و تبعات
منفی ناشی از آن ،نقش سدها را در تنظیم منابع آب سطحی
نابهنگام کشور برجسته تر میکند.
پیش از انقالب اسالمی تعداد  ۱۹سد ملی با حجم کل مخزن
 ۱۳میلیارد و  ۴۰۴میلیون مترمکعب و ظرفیت آب قابل تنظیم
سالیانه  ۱۴میلیارد و  ۶۹میلیون مترمکعب توسط وزارت نیرو
وقت به بهرهبرداری رسیده بود .این ظرفیت از آغاز پیروزی انقالب
اسالمی تا پایان سال  ۱۳۹۴به  ۱۵۵سد با حجم کل مخزن ۵۰
میلیارد و  ۵۲۵میلیون مترمکعب و ظرفیت آب قابل تنظیم ساالنه
 ۳۴میلیارد و  ۶۳۱میلیون متر مکعب رسیده است.
از زمان آغاز بهکار دولت یازدهم تاکنون  ۲۱سد مخزنی با
ظرفیت حجم آب قابل تنظیم سالیانه سه میلیارد و  ۱۱۵میلیون
مترمکعب و حجم مخزن چهار میلیارد و  ۱۸۷میلیون مترمکعب
به بهرهبرداری رسیده است که نخستین آنها سد «فرخی» قائن
در استان خراسان جنوبی بود و در تاریخ چهارم شهریورماه ۹۲
به بهره برداری رسید؛ آخرین آنها نیز سد «چشمه عاشق» در
فارس در مورخ  ۳۱فروردین ماه امسال بهره برداری شد.
بههمین منظور سد «ماشکیدا (۱علیا) » در سیستان و
بلوچستان ،سد «رودبال داراب» در فارس ،سد «شهر بیجار (آیت
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نمره خوب «سیف» با چاشنی انتقاد
 6.44درصد براساس آمار مركز آمار ايران و يا رشد  7.4بر اساس آمار
بانك مركزي دست پيدا كند نشان دهنده سياست هاي عالمانه اي
است كه دولت و بانك مركزي در پيش گرفته و جا دارد از تك تك
مديران اين بانك قدرداني كنم».
با این همه اما مخالفان سیف دالیل متعددی را برای تغییر او از
این سمت برمی شمرند .مشکالت پیش آمده برای موسسات مالی و
همین طور افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی موضاعاتی است که
منتقدان مقصر آن را سیف و بانک مرکزی می دانند.
دستهای پنهان در ضعف بانک مرکزی
یکی از مواردی که همواره مورد تاکید کارشناسان بوده است،
استقالل بانک مرکزی از دولت است .اما مشکل دیگر در این بین
استقاللی است که بانک مرکزی نه از دولت که از سایر ارکان قدرت
نیز باید داشته باشد.
احمد حاتمی یزد کارشناس مسائل بانکی در این خصوص
به «ابتکار» میگوید«:عملکرد بانک مرکزی را را باید با توجه به
محدودیتهای موجود سنجید .در دوسال اول فعالیت دولت یازدهم
نظام بانکی با تحریم مواجه بود و عم ً
ال اقدام خاصی نمی شد انجام
داد .از طرف دیگر بازار ارز به شکل زیر زمینی و جابجایی ها توسط
شرکتهای نیابتی در خارج از کشور صورت می گرفت».
وی می افزاید « :منابع ارزی ما در کشورهایی مانند ژاپن ،هند،
چین و دیگر کشورها بلوکه بود و از این بابت نظام بانکی دارای
دشواری های زیادی بود .بعد از برجام هم بانکها نتوانستند
ارتباطات بانکی خود را با نظام بین الملل از سر گیرند .همچنین
بانک مرکزی در داخل کشور از قدرت و اختیار الزم برخوردار نیست.
صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری با پشتوانه
های سیاسی قدرتمندی شکل گرفتند که روبرو شدن با آنها بسیار
مشکل است».
موسساتی که به مراکز قدرت وصل اند
حاتمی یزد می گوید «:نظارت بر بانک های خصوصی که هر کدام
به یکی از مراکز قدرت وصل هستند نیز از عهده بانک مرکزی تا حدی
خارج است .برخی بانکها سهام عدالت دارند و این سهام از شفافیت
الزم برخوردار نیست .بانکهای کشور وضعیت خوبی ندارند و اتصال
آنها به بانکهای خارجی مستلزم شفافیت در حساب های بانکی
است .متاسفانه مشکل پولشویی و عدم شفافیت در مبدا و مقصد
منابع مالی در نظام بانکی وجود دارد.بنابراین حتی در صورت تغییر
رئیس بانک مرکزی مشکل شفافیت حل نخواهد شد .از طرف دیگر
بانکداری اسالمی خود مزید بر علت شده است و معامالت غیر واقعی
در بستر آن شکل می گیرد .باید گفت که حدود یک سوم اقتصاد
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اهلل بهجت)» در گیالن ،سد «سرابی تویسرکان» در همدان ،سد
«ایوشان» در لرستان ،سد «مروک» در لرستان ،سد «سورک
(دهنو)» در چهارمحال و بختیاری ،سد «زیویه» در کردستان،
سد «سررود (قره تیکان)» در خراسان رضوی ،سد «سیمره
(هینی مینی)» در ایالم ،سدهای «تنگ حمام (شهدای گمنام)»
و «سراب گیالن غرب (دایک)» در کرمانشاه ،سد «حوضیان» در
لرستان ،سد «داریان» در کردستان ،سد «کوچری» در اصفهان،

سد «سومبار (غالمان)» در خراسان شمالی ،سد «چهچهه» در
خراسان رضوی ،سد «ایوان (کنگیر)» در ایالم و سد «قوچم» در
استان کردستان تاکنون در دولت یازدهم به بهرهبرداری رسیدهاند.
در دولت «تدبیر و امید» ۹ ،سد مخزنی با ظرفیت آب قابل
تنظیم ساالنه  ۴۳۴میلیون مترمکعب و حجم مخزن  ۵۱۲میلیون
مترمکعب نیزآبگیری شدند .این سدها شامل سد «عباس آباد
کیله» در کردستان ،سد «رودبار لرستان» در استان لرستان ،سد
«زمکان» در کرمانشاه ،سد «گیوی» در اردبیل ،سد «شنجور»
در همدان ،سد «پیرانشهر (سیلوه)» در آذربایجان غربی ،سد
«بفراجرد خلخال» در اردبیل ،سد «چراغ ویس» درکردستان و
سد «کلقان» در استان آذربایجان شرقی هستند.
با توجه به اهمیت استراتژیک آب در اوضاع کنونی و بحرانهای
پیش رو در زمینههای امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی ،آنچه بیش
از پیش ضروری به نظر میرسد مدیریت بهینه منابع آب است،
مدیریتی که یکی از راهکارهای اصلی آن سدسازی و مدیریت
بهرهبرداری از آن است؛ چرا که پروژههای سدسازی برای حفظ
حیات و تداوم امنیت ملی و نیز افزایش ظرفیت ذخیره سازی و
گسترش منابع آب و استحصال انرژی برقآبی سازگار با محیط
زیست بهویژه برای مناطقی که با کمبود آب و بحران آب مواجه
هستند ،الزم و حیاتی است.

امکان دریافت قدرالسهم بنکارت نمایشگاه کتاب از
خودپردازهای بانک شهر
محمد کیایی اظهار کرد :قدرالسهم بن کارتهای دانشجویی و دانشآموزی
از طریق همه کارتخوانهای شبکه شتاب نیز قابل استفاده است.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر،وی تصریح کرد :همچنین
دانشآموزان و دانشجویانی که هنوز موفق به دریافت بن کارتهای خود نشدهاند،
میتوانند با مراجعه به شعب بانک شهر ،بن کارت خود را دریافت و نسبت به قدرالسهم
بن کارتهای خود اقدام کنند.
به گفته کیایی ،در نمایشگاه سیامین نمایشگاه بین المللی کتاب پایتخت ،بانک
شهر  ٣٢٠٠دستگاه کارتخوان در اختیار ناشران قرار داد و با بهکارگیری بیش از ٧٩
دستگاه خودپرداز ،سه دستگاه خوددریافت ،دو دستگاه صراف الکترونیک و  ٦٤دستگاه
وب کیوسک به ارائه خدمات به بازدیدکنندگان پرداخت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز خبرداد

استقبال گسترده شهروندان از کارت شهروندی بانک شهر
در شیراز
ناصر شمس گفت :استقبال گسترده شهروندان شهر شیراز از کارت
شهروندی بانک شهر موجب تسهیل پرداخت کرایه و عدم مبادله پول خرد
و اسکناس بین مسافر و راننده در این شهر شده است.
به گزارش مرکرارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ،وی با بیان اینکه کارت
شهروندی توانسته نقش بسزایی در تامین رفاه و آسایش شهروندان داشته باشد،
افزود:کارت شهروندی عالوه بر سامانههای حمل و نقل شهری عمومی در تمامی مراکز
خرید نیز قابل استفاده است.

بازدید مدیرعامل بانک ملت از مجتمع فوالد مبارکه اصفهان
مدیرعامل بانک ملت ،اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران ارشد این
بانک در بازدید از مجتمع بزرگ فوالد مبارکه اصفهان با مدیران این شرکت
نشست مشترکی برگزار کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،هادی اخالقی فیض آثار در این نشست با
ابراز خرسندی از تعامل ارزشمند دومجموعه ،اظهار داشت :همراهی با مجموعه های
بزرگ تولیدی ،صنعتی و خدماتی کشور یک ارزش برای این بانک است و در این
زمینه توسعۀ تعامالت با شرکت های معتبری نظیر فوالد مبارکه و مشارکت موثر در
طرحهای توسعه این شرکت در دست اقدام است.
وی اظهار داشت :با توجه به اثربخشی تولید هدفمند و همچنین نقش فوالد مبارکه
در تولید ناخالص کشور ،باید اذعان داشت فوالد مبارکه از مفاخر ملی و تجلی عینی
تولید داخلی و یکی از محورهای شکل گیری اقتصاد مقاومتی در ایران است.
اخالقی با اشاره به اهمیت گسترش تعامل بانک ملت با مجتمع فوالد مبارکه ،تاکید
کرد :این شرکت یک برند بین المللی است و می تواند نقش به سزایی در توسعۀ اقتصاد
ملی داشته باشد.
وی ادامه داد :بانک ملت در سال  ،۹۴به لحاظ همکاری با فوالد مبارکه در جایگاه
بانک پنجم قرار داشته است به همین دلیل ،از سال  ۹۵با تغییراتی استراتژیک در
تصمیمات مدیریت این بانک ،سطح تعامالت با این شرکت گسترش یافت؛ به طوری
که بانک ملت هم اکنون به لحاظ حجم اعتبارات ،گشایش های اعتبارات اسنادی و
حجم ضمانتنامه ها و تسهیالت پرداختی ،همکاری با این مجتمع را به طرز چشمگیری
گسترش داده و خود را به عنوان حامی شماره یک این شرکت معرفی کرده است.

بانک سپه استخدام می کند
بانک سپه در نظر دارد نسبت به تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز
خود در مشاغل بانکدار و متصدی امور انتظامی از طریق آزمون استخدامی
مشترک فراگیر و مصاحبه استخدامی اقدام کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه ،ثبت نام در چهارمین آزمون استخدامی
مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور از تاریخ  29خرداد تا پنجم تیر ماه سالجاری
با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org
برای متقاضیان استخدام امکان پذیر خواهد بود .بنابراین گزارش ،شرایط و اطالعات
الزم برای شرکت در این آزمون استخدامی مشترک فراگیر در دفترچه راهنمای مربوط
همزمان با ثبت نام در سایت مذکور قرارخواهد گرفت.

رتبه های برتر بانک ملی ایران در گزارش شاپرک
گزارش اقتصادی سال گذشته شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت
(شاپرک) نشان می دهد بانک ملی ایران در حوزه پرداخت الکترونیک یکی
از سرآمدان نظام بانکی بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،در حوزه پذیرندگی در کل سال ،1395
در هر دو شاخص سهم تعدادی و مبلغی ،بانک ملی ایران جزو سه بانک برگزیده
بوده است.
بررسی سهم تعدادی کارت های بانکی تراکنش دار بانک های صادر کننده در سال
گذشته نشان می دهد بیشترین کارت برداشت تراکنش دار متعلق به بانک ملی ایران
بوده و در تعداد کارت هدیه و بن کارت تراکنش دار نیز بانک ملی ایران جزو سه بانک
برتر بوده است.

