توليدوجتارت

جزئیات رشد اقتصادی فصل بهار ۹۶
بنابر اعالم رسمی مرکز آمار ایران ،رشد اقتصادی سه ماه نخست سال  ۱۳۹۶نسبت به مدت مشابه سال قبل ،بدون احتساب نفت  ۷درصد و با احتساب نفت ۶.۵ ،درصد است .محصول ناخالص
داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰در سه ماهه نخست سال  ،۱۳۹۶به رقم یک میلیون و  ۸۳۶هزار و  ۴۲۷میلیارد ریال با نفت و یک میلیون و  ۴۵۶هزار و  ۶۹۳میلیارد ریال بدون احتساب نفت
رسیده است ،درحالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل ،با احتساب نفت یک میلیون و  ۷۲۳هزار و  ۸۵۷میلیارد ریال و بدون نفت یک میلیون و  ۳۶۱هزار و  ۵میلیارد ریال بوده که نشان
از رشد  ۶.۵درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و  ۷درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال  ۱۳۹۶دارد.

پیش نیاز جبران ناکامی و درمان اقتصاد بیمار کشور چیست؟

اصالحات اقتصادی ایران و نیاز به یک حکمرانی قوی
کافی است از تجربیات گرانبهای برخی کشورها و
عبورشان از یک اقتصاد محدود و وابسته و رسیدن به یک
اقتصاد پویا و پرانرژی الگو بگیریم و هرچه سریعتر پروژه
اصالحات اقتصادیمان را شروع کنیم.
به گزارش خبرآنالین ،اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته با
کلکسیونی از مشکالت اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی
دست و پنجه نرم کرده است .نمونههای زیادی را میتوانیم مثال
بزنیم که اصالحات اقتصادی در حوزههای مذکور در کشورمان
با وجود تصمیم و تاکید در سطوح مدیریتی باالدست و حتی
فراهم شدن زمینههای قانونی آن ،در مرحله اجرا با ناکامی روبهرو
شدهاند.
سیاستهای یارانه نقدی ،خصوصیسازی ،جذب سرمایهگذار
خارجی و ...نمونههایی از اینگونه اصالحات اقتصادی بودهاند.
اینگونه عدم توفیق در سیاستگذاریها طی چند دهه اخیر
گریبانگیر بسیاری از کشورهای توسعهنیافته جهان بوده و همین
باعث شده که توجه به واژه حکمرانی در جایگاه ابزاری برای حل
اینگونه مشکالت بیش از گذشته باشد.
بر طبق مفاهیم و تعاریف موجود ،حکمرانی مجموعه شیوهها
و رویکردهایی است که در چارچوب آنها و از طریق عملیاتی
کردن آنها ،قدرت در مدیریت اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی در یک کشور به منظور رسیدن به اهداف برنامهها و
مراحل توسعه یافتگی و رفاه بیان میشود .البته کلمه حکمرانی
خوب تعریف آنچنان مشخصی ندارد و تقریبا وفاقی هم در
مورد آن شکل نگرفته است .در مجموع میتوان گفت که بخش
خصوصی ،نهادهای جامعه مدنی از جمله سازمانهای غیردولتی
و غیرانتفاعی ،دولت و رسانهها در میان شهروندان جامعه بازیگران
اصلی حکمرانی به شمار میآیند.
تحلیلگران معتقدند بازیگران حکمرانی در کشورهای درحال
توسعه ،نسبت به کشورهای غربی توسعهیافته دارای قدرتهای
متفاوتی هستند .موضوع دیگری که دارای اهمیت بسیاری است،
آن است که موضوع حکمرانی به تمام زمینهها تسری پیدا کرده،
حکمرانی در سطح بینالمللی ،حکمرانی ملی ،حکمرانی نهادی.
در هر کدام از این حکمرانیها بازیگران متفاوت هستند.

برخی به اشتباه تصور میکنند که میتوان مولفههای حکمرانی
خوب را در هر جایی عملیاتی کرد؛ درحالی که چنین چیزی
ممکن است .به طور کلی تاریخ ،سنت یا مذهب ،علم و تکنولوژی
در یک جامعه در تحقق اصول حکمرانی خوب ،بسیار تعیینکننده
است .اینها در هر جامعهای که متفاوت باشد ،بازیگران متفاوتی در
عرصه حکمرانی بهوجود میآیند و بدین ترتیب این پیشزمینهها
روی حکمرانی خوب یا بد تاثیر میگذارند .برای مثال ،موفقیت
در فرآیند انتخاب یا جایگزینی دولتها و نظارت بر عملکرد آنها
و بهرهگیری از ظرفیتشان در پیادهسازی سیاستهای موثر و
سالم و احترام به حقوق شهروندی و قوانین حاکم بر سرنوشت
امور اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه و روابط حاکم بین
آنها ازجمله مفاهیم حکمرانی است که اگر به درستی انجام شود

و حاصل مطلوبی پدید آورد ،نمایشگر حکمرانی خوب و اگر به
درستی انجام نشود و به نابسامانیها دامن بزند و اوضاع را پشت
سر هم به سقوط بکشاند ،نامطلوب و نمونه حکمرانی بد است.
یکی از مهمترین ریشههای ناکامی اصالحات اقتصادی ،پدیده
تعارض منافع است .هرگونه اصالحات اقتصادی اگرچه میتواند
در بلندمدت در جهت تامین منافع اکثریت جامعه باشد ،ولی
ممکن است در عین حال بر ضد منافع برخی گروههای ذینفع
نیز باشد .اصالحات اقتصادی عمده مانند خصوصیسازی ،اصالح
نظام بانکی ،اصالح سیاستهای ارزی و تجاری ،شفافیت مالی و
موارد مشابه به طور طبیعی متضمن کاهش منافع گروههایی از
جامعه خواهد بود .در چنین شرایطی ،فشار افراد ذینفع میتواند
روند اصالحات اقتصادی را کند و یا حتی متوقف سازد و یا حتی

از مسیر اصلی کال منحرف کند.
در برخی قوانین کشور ،برای کاهش زمینههای تعارض منافع
در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها ،تمهیداتی اندیشیده شده
است ،ولی به هر علت اینگونه تمهیدات و برنامهها آنچنان موثر
نبوده است .وضع قوانین و مقررات الزم و سختگیریها بسیار
جدی در زمینههایی مانند عدم بهکارگیری سهامداران شرکتها
و سایر افراد ذینفع در پستهای تصمیمگیری و مدیریتی باال،
افشای قراردادهای دولتی و شفافیت عملکرد مالی تمامی شرکتها
و بنگاههای دولتی و عمومی ،نظارت دقیق و شفاف بر عملکرد
مالی نهادهای عمومی غیردولتی و افزایش سطح کارایی و سالمت
دستگاههای نظارتی تا حد زیادی میتواند در کاهش زمینههای
پدیده تعارض منافع موثر باشد .پدیده تعارض منافع ،شکل دیگری
نیز دارد .در برخی موارد ممکن است برخی اصالحات اقتصادی به
علت احتمال نارضایتی عمومی و در پی داشتن برخی هزینههای
سیاسی برای مجریان آن سیاستها ،متوقف شده و سیاستمداران
از اجرای آن اصالحات منصرف شوند .چنین موردی را میتوان به
عنوان مثال در اصالح سیاستهای یارانهای و برخی سیاستهای
حمایتی دولت مشاهده کرد.
برخی از سیاستها و برنامههای اصالحی ،با وجود شکلگیری
اجماع بر آن و بیآنکه مصارفی داشته باشد ،صرفا به علت ضعف
یک دستگاه اجرایی یا اداری ،در مرحله اجرا متوقف شده یا به
شکل موثری اجرا نشدهاند .داشتن یک عزم ملی جدی برای
تقویت مبانی حکمرانی خوب کافی خواهد بود تا زیرساختهای
این حرکت مهم به سوی بهبود و تعالی شکل گیرند و از اتالف
زمان و انرژی و داشتههای ارزشمندی که هر روز درحال از دست
دادن آنها هستیم ،جلوگیری کنیم.
کافی است از تجربیات گرانبهای برخی کشورها و عبورشان
از یک اقتصاد محدود و وابسته و رسیدن به یک اقتصاد پویا و
پرانرژی الگو بگیریم و هرچه سریعتر پروژه اصالحات اقتصادیمان
را شروع کنیم .بدون شک ورود به این مسیر و فائق آمدن بر
مشکالت و پرداخت همهگونه هزینهای ،با تصمیم و برعهده
مقامات بلندپایه نظام است .وفاق و همدلی مسئوالن و مدیران بر
سر اجرای اینگونه اصالحات ،به موفقیت هر چه بیشتر در اجرای
آن منجر خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

کرباسیان تشریح کرد

آزادراه جنوبی تهران به پیشرفت  ۳۰درصدی رسید

اولویتهای جدید سرمایهگذاری خارجی

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل
از احتمال بهرهبرداری زودتر از موعد مقرر آزادراه جنوبی
تهران خبر داد و گفت :پیشرفت فیزیکی این پروژه  ۳۰درصد
است.
خیراهلل خادمی اظهار کرد :آزادراه جنوبی تهران عالوه بر ایجاد ارتباط
بین کریدورهای منتهی به پایتخت موجب تکمیل ،تسهیل و افزایش
ایمنی ارتباط بین آزادراههای غرب و شهر تهران میشود و با حذف بخشی
از بار ترافیک آزادراه قزوین -کرج ،ترافیک را کاهش میدهد.
وی با بیان اینکه فرآیند ساخت آزادراه جنوبی تهران جلوتر از برنامه
درحال انجام است ،تاکید کرد :پیشرفت فیزیکی قطعه  4این آزادراه (قم-
گرمسار) به طول  38کیلومتر  63درصد و پیشرفت فیزیکی کل پروژه
بیش از  30درصد است.
وی افزود :در قطعه مذکور بهطور میانگین روزانه  3000تن آسفالتریزی انجام میشود و به منظور رفاه حال هموطنان
ساختمانهای جانبی محدوده آزادراه مانند مجتمعهای خدمات رفاهی نیز همزمان با افتتاح آزادراه به بهرهبرداری خواهد
رسید.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه درختکاری در  1000هکتار از مسیر این آزادراه را برای نخستین بار در کشور اقدامی مهم
دانست و بیان کرد :در راستای معماری و منظر راه ،دو طرف این آزادراه با گونههای طبیعی سازگار با اقلیم منطقه درختکاری
میشود و این اقدام عالوه بر زیباسازی مسیر و ارتقای بهداشت روانی رانندگان و مسافران ،در بیابان زدایی و جلوگیری از ریزگردها
و حفظ و نگهداری حریم آزادراه اثرات قابل توجهی دارد.
آزادراه  158کیلومتری جنوبی تهران از محدوده صنعتی آبیک (در آزادراه تهران-قزوین) آغاز و با عبور از نظرآباد ،هشتگرد،
اشتهارد ،آزادراه تهران ،ساوه را قطع کرده و از محدوده جنوبی فرودگاه امام خمینی میگذرد و در محدوده شهرک صنعتی چرمشهر
در تالقی با آزادراه قم -گرمسار پایان مییابد.

وزیر اقتصاد در نشست هیات سرمایهگذاری خارجی ،بر تقویت
دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ابزار اوراق بهادار ارزی در جذب
منابع مالی خارجی تاکید کرد.
با حضور مسعود کرباسیان؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی اولین جلسه
هیات سرمایهگذاری خارجی در دولت دوازدهم تشکیل شد .در ابتدای
این جلسه گزارشی از وضعیت عملکرد و اقدامات هیات سرمایهگذاری
خارجی و سازمان سرمایهگذاری توسط محمد خزاعی؛ رئیس کل سازمان
سرمایهگذاری ارائه شد.
وی با اشاره به حجم بیش از  18میلیارد دالر جلب سرمایهگذاری
خارجی از ابتدای دولت یازدهم تا مردادماه  1396بر تالش سازمان
سرمایهگذاری در دستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه و رشد
 8درصدی اقتصادی تاکید کرد.در ادامه ،وزیر امور اقتصادی و دارایی در
سخنانی با بیان اهمیت و اهتمام جدی دولت و تاکیدات رئیس جمهوری بر بهبود وضعیت سرمایهگذاری خارجی ،جلب و تشویق
سرمایههای خارجی به حضور در کشور را از اصلیترین برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد.
وی با اشاره به الحاق مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی و با درنظر داشتن ظرفیتهای مناطق در جلب سرمایههای
خارجی ،سازمان سرمایهگذاری را به فعالتر کردن حوزه جلب سرمایه در مناطق آزاد دعوت کرد.
بسترسازی بیشتر برای استفاده از سرمایههای انسانی و ایرانیان مقیم خارج ،ارتقای دیپلماسی اقتصادی ،بهرهگیری از ابزار اوراق
بهادار ارزی در جذب منابع مالی خارجی ،همکاری فعال بین سازمان سرمایهگذاری و اتاق بازرگانی و تعامل با بخش خصوصی از
دیگر محورهای اشاره شده توسط کرباسیان در نشست مذکور بود.
همچنین در این نشست اعضای هیات سرمایهگذاری حضور داشتند .در این جلسه به اهمیت تشکیل اطاق سرمایهگذاری نیز
تاکید شد .هیات سرمایهگذاری خارجی براساس ماده  6قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی تشکیل میشود و تمامی
درخواستهای سرمایهگذاری خارجی باید به تصویب هیات مذکور برسد.

رئیس کل بانک مرکزی:

گام بعدی ،الزام بانکها به رعایت نرخ سود تسهیالت است
رئیس کل بانک مرکزی میگوید :اقدام بانک مرکزی برای
ساماندهی نرخ سود در شبکه بانکی شامل دو مرحله
است؛ در مرحله نخست نرخ سودهای مصوب شورای پول
و اعتبار تثبیت میشود و در مرحله بعد که در آینده انجام
میدهیم ،نوبت به نرخ تسهیالت میرسد.
ولی اهلل سیف در حاشیه جلسه هیات دولت گفت :برخی
میگویند در فرصت  10روزهای که بانک مرکزی برای آغاز اجرای
بخشنامه الزام رعایت نرخ سود داد ،منابع از برخی بانکها به برخی
دیگر از بانکها رفته است که این مطلب خیلی تائید نمیشود.
وی تاکید کرد :صفهایی که در آن روزها در برخی بانکها
تشکیل شد ،برای این بود که صاحبان سپرده نسبت به تعیین
تکلیف سپرده خود اقدام کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار اظهار کرد :در گذشته یک تداخل
جدی بین سپردههای کوتاهمدت روزشمار و سپردههای بلندمدت
یکساله وجود داشت؛ در این فرصت  10روز این حسابها تعیین
تکلیف شدند و مردم تصمیم گرفتند یکساله بماند یا کوتاهمدت
روزشمار باشد که این کار برای آینده اقتصاد ما هم مهم است و
عالقهمند بودیم زودتر این کار شفاف شود تا ببینیم گردش منابع
بانکی در یکسال آینده چگونه است.
سیف با بیان اینکه اکنون شرایط مثبتی در این زمینه دیده
میشود ،اظهار کرد :بانک مرکزی اکنون کنترلها و نظارتهای
خود را تقویت میکند تا هیچ بانکی نتواند از این دستورالعمل
تخلف کند و بتوان مبنای مناسبی بهوجود آورد که بتوان در
مرحله بعد نرخ تسهیالت را تثبیت کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی بانکها با ارسال پیامک به
مشتریان خود اعالم کردهاند که نرخ سود حساب آنها را تا  6ماه
آینده با نرخ  21درصد محاسبه میکنند ،تاکید کرد :اگر چنین
بانکهایی وجود داشته باشند ،بهطور قطع متخلف تلقی و با آنها
قاطعانه برخورد میشود.

سیف گفت :به هیچ وجه اجازه تخلف به بانکها داده نمیشود؛
بسیاری از همکاران من به صورت بازرس در شعب رفت و آمد
میکنند و زیر نظر دارند و این کنترل سبب میشود انضباط کامل
را نظام بانکی رعایت کند.
بانک مرکزی اجازه نمیدهد بازار طال با مشکل مواجه
شود
از رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش قیمت طال و سکه در
بازار آزاد و اینکه گفته میشود بخشی از آن بهخاطر کاهش نرخ
سود بانکی بوده است ،سوال شد که توضیح داد :درباره کاهش
نرخ سود بانکی همه جوانب کار دیده شده است .تا پیش از 11
شهریور حسابهای یکساله تعیین تکلیف شد و اگر سپردهگذار
پیش از سررسید یکساله برداشت کند ،نرخ سود آن از زمان ابتدا
 10درصد کاهش مییابد .وی افزود :بر این اساس حرکت منابع از
نظام بانکی به دیگر بازارها نمیتواند انجام شود.
سیف همچنین گفت :بانک مرکزی ظرفیت ورود جدی به بازار
طال را دارد و به هیچ وجه اجازه نمیدهد در بازار طال مشکلی
ایجاد شود؛ کمااینکه ذخایر طالی ما در حد باالترین در دوره
گذشته است و نگرانی در این باره نیست.
نرخ سود علیالحساب مبنای شرعی دارد
رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه برخی معتقدند نرخ سود
علیالحساب مبنای شرعی ندارد ،گفت :فکر نمیکنم هیچ کس
نسبت به مبنای شرعی سود علیالحساب ایرادی داشته باشد
زیرا فلسفه این کار به مفاهیم بانکداری بدون ربا باز میگردد که
میگوید هیچگونه سود قطعی را نمیشود قبل از دوره مالی به
صاحب سپرده بدهیم.
سیف با تاکید بر اینکه نمیتوان نرخ سود قطعی محاسبه کرد،
گفت :از آنجا که صاحب سپرده ممکن است در طول دورهای که
پول خود را نزد بانک گذاشته نیاز به درآمد مستمری داشته باشد
و بخواهد از سود آن استفاده کند ،مکانسیم سود علیالحساب

پیش بینی شده و شورای نگهبان نیز در سالهای  63و  64آن
را تایید کرده است.
وی در عین حال اظهار کرد :آنچه میتواند در این زمینه ایجاد
اشکال کند ،ایحاد رقابت کاذب در شکلگیری نرخهای سود است
و از اینرو الزم است بانکها و موسسههای اعتباری مبنای اصلی
خود را بر سودی که اطمینان دارند قابل تحقق است ،بگذارند.
سیف این کار را نیازمند بررسی دقیق نرخهای سود
علیالحساب در بانکها و تصویب آن در هیاتهای مدیره دانست
و گفت :نرخ سود علیالحساب نباید از رقم سودی که در پایان
سال مالی محاسبه میشود ،بیشتر باشد وگرنه اجحاف به حقوق
سهامداران خواهد بود.
هدف تخصیص بهینه منابع برای تحرک بخشی به تولید
است
رئیس کل بانک مرکزی درباره حمایت شبکه بانکی از تولید و

اشتغال نیز گفت :سیاست شورای پول و اعتبار که بانکها آن را
اجرا میکنند ،تخصیص درست منابع به فعالیتهایی است که
میتواند منجر به بیشترین رشد و اشتغال و رفاه اجتماعی شود.
سیف یادآور شد که بخشی از منابع بانکی کشور به دلیل انجماد
داراییها قفل شده و بانکها نمیتوانند از میزان موجود تسهیالت
بیشتری دهند و از اینرو تالش میشود منابع بهینه تخصیص
یابد و به فعالیتهایی پرداخت شود که میتواند بیشترین رشد را
در فعالیتهای اقتصادی ایجاد کند و بیشترین اثر را در تولید و
اشتغال داشته باشد.
وی اظهار کرد :با همین سیاست پارسال سیاست حمایت از
بنگاههای کوچک و متوسط انجام شد که اثرات مثبتی داشت؛
زیرا اینگونه واحدهای تولیدی به دلیل پراکندگی در کل کشور،
اشتغال و تحرک اقتصادی را به اقصی نقاط کشور میبرند.
سیف ادامه داد :پارسال پرداخت  160هزار میلیارد ریال به
بنگاههای کوچک و متوسط هدفگذاری شده بود که  175هزار
میلیارد ریال پرداخت شد و امسال نیز  500هزار میلیارد ریال
برای این کار پیش بینی شده است.
وی گفت :قرار است از  500هزار میلیارد ریال پیش بینی شده،
 200هزار میلیارد ریال به بنگاه های کوچک و متوسط 100 ،هزار
میلیارد ریال برای نوسازی و بهسازی خطوط تولید فرسوده و 200
هزار میلیارد ریال با همکاهنگی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
به ایجاد اشتغال اعم از خانگی و روستایی اختصاص یابد.
توسعه همکاری بانکی با آفریقای جنوبی
رئیس کل بانک مرکزی درباره امضای یادداشت تفاهم همکاری
بانکی با آفریقای جنوبی نیز گفت :پیشنویس این تفاهمنامه تهیه
شده تا در جریان سفر رئیس جمهوری کشورمان به آفریقای
جنوبی به امضای رئیسان کل بانک مرکزی دو کشور برسد .وی
توسعه روابط بانکی را پیش نیاز توسعه همکاریهای اقتصادی و
تجاری دو کشور ارزیابی کرد.
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اخبار
بانک دی به سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی
دسته چک (صیاد) متصل شد
بانک دی با تالش همکاران متخصص اداره توسعه
نرم افزار و اطالعات پایه معاونت فناوری اطالعات
و بانکداری الکترونیک و اداره خزانه داری و اوراق
بهادار معاونت مالی و سرمایه گذاری و اداره کل
طرح و توسعه به عنوان هشتمین بانک از بین
 31بانک کشور موفق به اتصال و عملیاتی کردن
سامانه صیاد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
شد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی ،در مراسمی با حضور محمد رضا قربانی
مدیرعامل ،رضا سهم دینی رئیس هیات مدیره ،معاونان و مدیران بانک دی از سامانه
صدوریکپارچه چک (صیاد) جهت اتصال به سامانه صیاد بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران رونمایی شد.
در این مراسم ،قربانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به
منظور ساماندهی و یکپارچه سازی وضعیت دسته چک ها  ،اقدام به طراحی و پیاده
سازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک نموده است و بانک های دولتی و
خصوصی کشور ملزم به پیوستن به این سامانه شده اند گفت :بانک دی با بهره گیری
از همکاران جوان ،متخصص و دارای دانش فنی ،می تواند در هر زمینه ای خودکفا
عمل کند و نیاز های خود را به صورت درون سازمانی مرتفع نماید و طراحی این
نرم افزار در درون بانک ،جلوه عینی تاثیر جوان گرایی و تخصص گرایی بانک دی در
کنار استفاده از همکاران با تجربه و پیشکسوت نظام بانکی است.
محمد علی بخشی زاده ،معاون فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک بانک دی،
نیز ضمن توضیح روند پیاده سازی این سامانه گفت :کارگروه صیاد در بانک دی از
اردیبهشت ماه  1396با حضورکارشناسان و مدیران واحدهای مرتبط تشکیل شد و
جلسات تخصصی و کارشناسی متعددی برای شناسایی و بررسی ابعاد مختلف کار
برگزار شد و در راستای افزایش سرعت انجام فرایند کار ،کارگروه تصمیم گرفت این
نرم افزار بصورت یکپارچه و متمرکز در یک سامانه و تحت وب (اتصال از طریق وب
سرویس به بانک مرکزی) پیاده سازی شود بطوری که روند درخواست ،اتصال به صیاد
بانک مرکزی ،صدور و شخصی سازی و چاپ در یک سامانه اتفاق بیفتد .همچنین
به جهت صرفه جویی در هزینه ها ،فرایند شخصی سازی و چاپ چک با منابع
سخت افزاری و چاپگر های موجود صورت می گیرد.

بانکپاسارگاد،کتاب نفیس قرآنطباخ ر ا به استانداری
هرمزگان ودانشکده ادبیات دانشگاه تهران اهدا کرد
بانکپاسارگاد ،در راستای ایفای مسئولیتهای
اجتماعی خود و جهت بهرهمندی عالقمندان،
پژوهشگران و محققان ،یک جلد کتاب نفیس
قرآن طباخ را به استانداری هرمزگان و دانشکده
ادبیات و علومانسانی دانشگاه تهران اهداء کرد.
به گزارش روابطعمومی بانکپاسارگاد ،در این
مراسم ،جاسم جادری استاندار هرمزگان ،ضمن تقدیر
از بانکپاسارگاد به دلیل ایفای رسالتهای اجتماعی
خود در حمایت از فرهنگ و هنر ،از مجید قاسمی مدیرعامل این بانک به دلیل این
توجه ویژه قدردانی کرد .همچنین ابوالحسن امینمقدسی رئیس دانشکده ادبیات و
علومانسانی دانشگاه تهران اقدامات بانکپاسارگاد را در حمایت از فرهنگ و هنر کشور
بسیار مؤثر و ارزشمند خواند و از این بانک تقدیر کرد.
«مصحف شریف خراسان» به خط عبداهلل طباخ هروی ،از قرآنهای نفیس و
کمنظیر گنجین ه آستان قدس رضوی است که در سال  1394با حمایت بانکپاسارگاد
چاپ و رونمایی شد .این کتاب در قطع رحلی سلطانی 47*33 ،سانتیمتر مربع ،به
جهت نوع تذهیب ،خوشنویسی و کتابت بینظیر و از بدایع روزگار است؛ در این کتاب
چند نوع هنر با هم آمیخت ه شده که زیبایی و ماندگاری آن را چندین برابر کردهاست.

اهدای اکوکاردیوگرافی از سوی بانک رفاه
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و حمایت از نظام سالمت کشور،
بانک رفاه یک دستگاه اکوکاردیوگرافی به بیمارستان مرکز قلب تهران اهدا
کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه؛ طی مراسمی که به همین مناسبت  11شهریور
ماه سال جاری با حضور تنی چند از مسئوالن بانک رفاه و بیمارستان مرکز قلب
تهران برگزار شد ،داود عالالدینی مدیر امور ناحیه یک بانک رفاه طی سخنانی با اشاره
به سابقه طوالنی بانک رفاه به عنوان بانک سالمت محور در کشور ،گفت :بانک رفاه
همواره تالش می کند در راستای سیاست های کالن خود در حوزه بهداشت و سالمت
کشور ،با ارائه طرح ها و خدمات گوناگون نقش مهمی ایفا کند.

صرفه جویی ماهانه یک میلیارد تومان
با راه اندازی اتوماسیون اداری بانک ملی ایران
راه اندازی سیستم اتوماسیون بانک ملی ایران اثر بسیار شگرفی در کاهش
هزینه های اداری داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،طی شش ماه گذشته که این سیستم
در ادارات مرکزی ،ادارات امور شعب تهران و واحدهای تابعه و شعب مستقل بانک
راه اندازی شده ،حدود  2میلیون و  500هزار گردش نامه در آن انجام شده است.
به طور کلی می توان مدت زمان صرفه جویی شده در انتقال و جا به جایی نامه ها را
در طول این دوره ،بیش از  37میلیون نفر -دقیقه و هزینه صرفه جویی شده از محل
نیروی انسانی را بیش از  5میلیارد و  283میلیون تومان ارزیابی کرد.

در پنج ماهه اول 96

بانک توسعه صادرات  43میلیون دالر
در قالب اعتبار خریدار تسهیالت ارائه کرد
بانک توسعه صادرات ایران در پنج ماهه نخست سال  43 ، 96میلیون دالر
در قالب اعتبار خریدار تسهیالت پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ،اداره تامین مالی و سرمایه گذاری این
بانک با ارائه گزارش عملکردی از تامین مالی در قالب ابزارهای مختلف اعالم کرد :در
سال  1395مبلغ  48میلیون دالر قرارداد اعتبار خریدار و ترتیبات بانکی منعقد و مبلغ
 179میلیون دالر تسهیالت در قالب اعتبار خریدار پرداخت شده است.
این نوع تسهیالت در سیستم بانکی کشور منحصر به بانک توسعه صادرات است و از
ابزارهای موثر برای افزایش قدرت رقابت پذیری صادرکنندگان ایرانی و امنیت اقتصادی
آنان محسوب می شود.

