توليدوجتارت

سبزپوشی شاخص بورس
در این هفته با تداوم رشد قیمتها شاخص کل بورس روند افزایشی به خود گرفته است .روز گذشته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران  ۲۲۵واحد رشد کرد و به رقم ۹۸
ل هموزن نیز با  ۱۰۲واحد رشد به عدد  ۱۷هزار و  ۶۱۲دست یافت .شاخص آزاد شناور طی معامالت امروز  ۲۲۹واحد رشد کرد و به رقم  ۱۰۵هزار و  ۱۹۰رسید.
هزار و  ۳۳واحدی رسید .شاخص ک 
شاخص بازار اول و بازار دوم هر یک به ترتیب  ۲۰۳و  ۲۴۹واحد رشد کردند .در روز دوشبه ارزش معامالت بورس تهران به حدود  ۱۷۵میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست
شدن  ۸۰۶میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی  ۷۲هزار و  ۳۲۵نوبت داد و ستد بود .آیفکس نیز با رشد  ۶.۹واحدی روبرو شد و به رقم  ۱۰۹۲.۵رسید .ارزش معامالت فرابورس ایران رقم ۲۱
میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم معامالت به عدد  ۴۳۱میلیون سهم و اوراق مالی رسید.

«ابتکار» دالیل تداوم افزایش نرخ ارز علی رغم اطمینان بخشی های مسئوالن درباره توقف آن را بررسی میکند
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دالر و یورو در روزهای گذشته روند رو به صعودی داشتند
که این صعود به اندازهای هیجان انگیز بود که تنها به
نمودار و اخبار گذری بسنده نکرده ،بلکه خیل عظیمی
از نوسانگیران و حتی مردم عادی که سودای کسب سود
دارند را نیز به سر منوچهری و سبزه میدان کشاندهاست.
آنچه نمودارهای نرخ ارز نشان میدهد ،حاکی از این است که
امروز دالر  4740تومان معامله شد ه و یورو نیز به قیمت 6182
تومان رسیدهاست ،اما بررسیهای میدانی حاکی از این است که
نه تنها دالر سقف  5هزار تومان را شکسته ،بلکه به ارقام 5100
تومان نیز رسیدهاست.
توگو با برخی از افرادی که در خیل عظیم جمعیت
گف 
خریداران دالر و یورو در میدان فردوسی و سر منوچهری حضور
دارند ،حاکی از این است که « میخواهند دالر بخرند ،چون
احتمال باالتر رفتن قیمت در روزهای آینده خیلی زیاد است » .
با سیر صعودی قیمت ،این روزها حتی زنان خانهدار و دارندگان
سرمایههای خرد هم به خریداران این بازار اضافه شده اند .آنها که
اندک سرمایهای داشتند و به بهانه کسب سود ،به بازار ورود کردند
و بعضا اسیر دالالنی شدند که تنورشان این روزها بسیار داغ است
و هر سرمایهای ممکن است در این تنور وارد شده و بسوزد.
تمام اینها در شرایطی است که اگر برنامه منسجمی برای
هدایت سرمایه های سرگردان تدارک دیده میشد ،حجم
نقدینگی رو به افزایش در اقتصاد ایران به نوع دیگری هدایت
میشد و چنین رفتارهایی را در بازار رقم نمیزد .به خصوص
اینکه بیشترین ضرر را در میان مدت ،دقیقا همان سرمایه گذارانی
خواهند داشت که اکنون سودای سود از بازار ارز را در سر دارند.
به اعتقاد برخی کارشناسان ،کاهش نرخ سود سپرده های بانکی
و برنامه دولت برای اخذ مالیات از سپرده ها ،موجب شده مردم
سرمایه های خرد خود را روانه بازار ارز کنند و همین مساله به
افزایش قیمت دامن زده است.
نوسانات نرخ ارز منشاء خارجی ندارد
حشمتاهلل فالحت پيشه،عضو كميسيون امنيت ملي و سياست
خارجي مجلس شوراي اسالمي درباره احتمال خط گیری
نوسانات قیمت ارز از تحوالت سیاست خارجی گفت :اعتقاد من
بر این است که نوسانات فعلی بازار ارز بدون تحریم داخلی بازار
ارز نیست .واضح است که بخش مهمی از ثبات اقتصادی کشور
مربوط به ثبات ارزی است ،در حالی که نوسانات ارزی بی ثباتی
به همراه می آورد .افرادی که اکنون دارای رانت قدرت هستند ،با
دسترسی به اطالعات پشت پرده ،سود اقتصادی خود را از طریق

همکاری با دستگاه های اقتصادی که منافع آنها را تامین می
کنند ،به دست می آورد .او افزود :مشکل مدیریتی اقتصاد ما
که علت این اتفاقات است ،ارشادی بودن نظام اقتصادی است.
البته د ر دهه  70و  80تالش هی زیادی برای تغییر سیاست
های ارشادی اقتصاد کشور رخ داد ،اما به نتایج قابل اعتنایی
نرسید .هنوز بسیاری از وجوه اقتصاد کشور تحت مالکیت شرکت
های دولتی است و همچنین در بودجه ای که دولت به مجلس
می آورد ،درآمد حاصل از نرخ تسعیر به عنوان منبع درآمد مازاد
به دولت کمک می کند که حذف آن به نفع دولت نیست ،در
حالی که هرچقدر نوسانات افزایش پیدا کند ،درآمد دولت از نرخ
تسعیر ارز نیز رو به صعود می رود.
فالحت پیشه تاکید کرد که اکنون دوران نوسانات سیاست
خارجی به پایان رسیده ،با حساسیت ها در این موضوع مقابله
کردیم و سیاست تهاجمی خارجی را مهار کردم .بنابراین به دلیل
ثبات کشور در عرصه سیاست خارجی،نمی توانیم نوسانات فعلی
بازار ارز را ناشی از سیاست خارجی کشور بدانیم.

بی مدیریتی دولت در حوزه اقتصاد
حیدر مستخدمین حسینی ،کارشناس اقتصادی در گفت و گو
با «ابتکار» در خصوص علل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر
گفت :اگر بخواهیم دالیل این بی نظمی و رشد افسار گسیخته ارز
در بازار را در یک جمله بررسی کنیم ،باید بگوییم که وضعیت بازار
ارز حاصل بی مدیریتی دولت در حوزه اقتصاد است.
او در ادامه به تشریح این موضوع پرداخت و گفت :کم کاری
بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز ،این شرایط را ایجاد کرده
است .در حالی که پس از برجام ،فروش نفت ما از  1میلیون بشکه،
به  2.5تا  3میلیون بشکه رسیده است و به ادعای دولت ،دیگر
مشکلی در خصوص ورود ارز به کشور نداریم ،اکنون مشاهده
می کنید که بی برنامگی دولت در حوزه اقتصاد کالن به تامین
ارز مورد نیاز لطمه زده و این اتفاقات را در بازار ارز به وجود آورده
است .بانک مرکزی در سال اهای اخیر همواره مدعی بود که
افزایش قیمت ارز از عواملی مانند سفرهای ژانویه ،سفرهای
نوروزی و افزایش تقاضا در این برهه ها ایجاد می شود ،اما واقعیت

این است که عدم تزریق به موقع و کافی ارز منجر به واکنش
بازار شده است .این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد :در این
اوضاع ،مردم پس انداز خود را از نظام بانکی خارج کرده و به این
بازار غیرمولد می برند .در ادامه این مسیر مانند اتفاقی که در سال
 90رخ داد 20 ،میلیارد دالراسکناس در خانه ها انبار می شود.
مستخدمین حسینی در ادامه به وجود رانت های اطالعاتی در
این حوزه اشاره کرد و گفت :متاسفانه در اقتصاد ما عوامل غیرمولد
باعث ایجاد رانت شده اند و گروهی که در بدنه قدرت قرار دارند ،از
این رانت سود می برند .به همین دلیل اتفاقاتی شبیه به اتفاقی که
اکنون در بازار ارز افتاده است ،رخ می دهد .حال دولت و مجلس
باید با مدیریت درست و تامین ارز مورد نیاز بازار ،به این بحران
پایان دهند تا شائبه این که گفته می شود دولت برای دسترسی
به درآمد حاصل از نرخ تسعیر ارز ،این وضعیت را در بازار ایجاد
کرده است ،از بین برود.
این کارشناس اقتصادی به آثار تورمی حاصل از این رخداد
اشاره کرد و گفت :وقتی که قیمت ارز افزایش پیدا می کند،
واردکنندگان با مشکالتی اعم از گران شدن هزینه تامین مواد
اولیه مواجه می شوند .به تبع آن هزینه تولید کاال باال می رود .این
موضوع باعث می شود که گرانی در کشور پیش بیاید و در آینده
ای نه چندان دور ،شاخص تورم که تالش زیادی برای مهار آن
انجام شد ،مجددا رو به صعود بگذارد.
اقتصاد آزاد ناجی ارز است
محمدمهدی مفتح ،سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در
مجلس با اشاره به بازار آشفته ارز گفت :به نظر من در مورد
وضعیت بازار ارز ،باید بانک مرکزی پاسخگوی اصلی باشد چرا
که دولت بزرگترین عرضهکننده ارز به بازار و همچنین بزرگترین
تقاضاکننده ارز است .وی ادامه داد :قیمت ارز در بازار هم بر
مبنای عرضه و تقاضا تعیین می شود بنابراین دولت می تواند
قیمت ارز را با توجه به قیمتی که مناسب می داند ،متعادل
کند .البته با مکانیزم بازار آزاد نه با مکانیزم دستوری و بخشنامه
ای .سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد :طبق
برنامه رژیم حاکم بر ارز کشورمان را رژیم شناور مدیریت شده
تعریف کرده ایم و این بدین معنی است که نرخ ارز شناور است
و قواعد بازار آزاد و عرضه و تقاضا بر بازار آزاد حاکم است نه
قواعد بخشنامه ای .ثانیا باید مدیریت شده باشد یعنی باید بانک
مرکزی نرخ ارز را با مکانیزم بازار وعرضه و تقاضا مدیریت کند
که در نقطه ای قرار بگیرد که برای اقتصاد ایران بهترین شرایط
و باالترین بازده را داشته باشد.
مفتح افزود :از نرخ ارز افراد متعدد و فعالین اقتصادی در
حوزه های مختلف متاثر می شوند از جمله واردکنندگان و
صادرکنندگان .قیمت ارز نیز بر سطح عمومی قیمت ها و تورم
تاثیر دارد .ارز یک متغیر تعیین کننده در اقتصاد ایران است
بنابراین بانک مرکزی وظیفه قانونی دارد که نرخ ارز را در نقطه ای
که بهترین شرایط را برای اقتصاد کشور داشته باشد ،مدیریت کند.

حمایت از تعاونیهای روستایی در اولویت است
حمید کالنتری ،معاون تعاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :در  ۱۰ماهه
نخست امسال سه هزار و  ۸۶تعاونی در سامانه معاونت تعاون ثبت شدهاند که
از این میزان  ۶۱درصد تولیدی هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،حمید کالنتری در نشست خبری روز گذشته گفت۳ :هزار و ۸۶
تعاونی در کشور ثبت شده که از این میزان ۸۱۸ ،تعاونی کشاورزی و  ۵۸۴تعاونی صنعتی
و  ۳۱۶تعاونی چند منظوره در حال فعالیت هستند.
کالنتری افزود ۱۴۸ :تعاونی دانش بنیان نیز در کشور وجود دارند که بیش از دو هزار
عضو دارند.
کالنتری در ادامه با بیان اینکه بیش از هزار تعاونی جدیدالتاسیس داریم ،گفت۹۰۵ :
میلیون اعتبار بهطور میانگین برای آنها اختصاص یافته است.
کالنتری در ادامه با بیان اینکه حمایت از تعاونیهای روستایی از اولویتهای وزارت
تعاون و کار و رفاه اجتماعی است ،گفت :جوانان روستایی امکاناتی مثل زمین ،آب و غیره
را در اختیار دارد و میتوان از آنها در کارهای مربوط به اشتغال روستایی استفاده کرد تا
ی است که آنها به جای استفاده از قابلیتهایی
در قالب تعاونی مستعد شوند .این درحال 
که در اختیار دارند ،برای کار به شهرهای دیگر رفتهاند و با شغلهای موقت و بیربط با
فضای زیستی خود کار میکنند.
کالنتری با بیان اینکه جوانان روستایی به امرار معاش از طریق بومگردی روی آوردهاند
و از امکانات روستاهای خود برای پذیرایی از توریستها استفاده میکنند ،افزود :تعدادی
دیگر از جوانان هم به ارتزاق از طریق دهگردی روی آوردهاند که در حال حاضر میتوانند از
خانههای روستایی برای پذیرایی از میهمانان خارجی و هموطنان استفاده کنند .با این کار
هم برای خود شغل ایجاد میکنند و هم درآمد روستایشان را افزایش میدهند.
معاون تعاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاونیهای مشکلدار را
مورد حمایت قرار دادیم و تامین اعتبار کردیم ،گفت ۱۵۰۰ :تعاونی مشکلدار با سرمایه
در گردش  ۱۴۳۳میلیارد تومان مورد حمایت قرار گرفتند تا بتوانند بار دیگر به چرخه

بنگاهها

گروه اقتصاد وبازرگانی -نخستین قرارداد تامین مالی بانکهای ایران با
بانکهای اروپایی پس از برجام به منظور رشد و توسعه اقتصاد کشور بین
بانک کارآفرین و اوبر بانک اتریش امضا شد و این روند با امضای قرار داد بین
بانک کارآفرین و اوبر بانک اتریش ادامه یافت.
امضای قرارداد همکاری بانک کارآفرین و اوبر بانک اتریش
بر اساس این گزارش،قرارداد وام خارجی با خط اعتباری یک میلیارد یورویی به منظور
تامین مالی بلندمدت ،در شهر لینز اتریش به امضای بانک کارآفرین و سیزده بانک عامل
ایرانی دیگر با اوبر بانک اتریش ( )oberbankرسید.
این قرارداد همکاری با حضور سید احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی ،محمد
خزاعی رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ،عباداهلل موالیی
سفیر جمهوری اسالمی ایران در اتریش و نمایندگان بانکهای ایرانی با « فرانتس
گازلسبرگر» مدیر اوبر بانک اتریش منعقد شد.
به موجب این قرارداد که اولین قرارداد تامین مالی بانکهای ایران با بانکهای اروپایی
پس از برجام به منظور رشد و توسعه اقتصاد کشور است ،منابع بانک اتریشی به تامین
ی بخش خصوصی و دولتی که مجوزهای الزم را طی
مالی پروژههای عمرانی و تولید 
مراحل قانونی در داخل کشور دریافت کردهاند ،تخصیص خواهد یافت.

اخبار
بیمه آرمان  256میلیارد ریال به بانک مسکن پرداخت
کرده است
شرکت بیمه آرمان در حادثه زلزله کرمانشاه از حدود سیصد میلیارد ریال
برآورد خسارت ،بیش از  ۲۵۶میلیارد ریال به بانک مسکن پرداخت کرده و
الباقی را تا  ۳۰ام بهمن پرداخت و تسویه خواهد کرد.
روابط عمومی بیمه آرمان برای تنویر افکار عمومی و رفع نگرانی زیاندیدگان مسکن
مهر کرمانشاه ،به تشریح اقدامات این شرکت در ارتباط با این موضوع پرداخت و اعالم
کرد بر اساس قرارداد بانک مسکن و شرکت بیمه آرمان ،پوشش بیمهای این شرکت با
بانک مسکن از نوع آتش سوزی با پوشش زلزله ( وثایق بانکی) است.
در پیشامد غمبار زلزله کرمانشاه ،بیمه آرمان با راهبری و هدایت مدیریت عامل ،در
همان نخستین ساعات با بسیج کردن تمامی امکانات مادی و معنوی و پتانسیل های
شرکت ،به صف اول امدادرسانی پیوست و با دستور حذف تشریفات مرسوم و رفع
موانع دست و پاگیر ضمن اعزام هیأتی عالیرتبه از معاونان و مدیران خود به همراه تریلر
و کامیون های حامل کمک های انساندوستانه به مناطق زلزله زده به کمک کرمانشاه
رفت و در همان ابتدا نیز با پرداخت  ۱۲میلیارد تومان به بیمه گذار اصلی خود (بانک
مسکن) تا حد زیادی فشار را از روی آنان برداشت.

با حضور رئیس جمهوری و با تسهیالت بانک صنعت و معدن:

شرکت ایلیا ذرت سبز افتتاح می شود
فاز اول كارخانجات ايليا ذرت سبز در مراسمي با حضور رئيس جمهوري
كشورمان و با بهره مندي از تسهيالت بانك صنعت و معدن در كرمانشاه به
بهره برداري مي رسد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن  ،بانك ياد شده براي احداث
اين طرح صنعتي كه با ظرفيت  300تن در شبانه روز آرد  ،بلغور و سبوس ذرت توليد
خواهد كرد  13ميليارد و  600ميليون تومان تسهيالت ريالي و  9ميليون و  400هزار
يورو تسهيالت ارزي تخصيص داده است.

برای نخستین بار در نظام بانکی صورت گرفت

رونمایی از قابلیت تشخیص چهره در ورود
به سامانه همراه بانک ملت
بانک ملت برای نخستین بار در نظام بانکی کشور ،قابلیت تشخیص چهره را
در ورود به نسخه جدید همراه بانک ،رونمایی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،با در دسترس قرار گرفتن نسخه  ۱.۰.۲سیستم
عامل iosسامانه همراه بانک ملت(نسخه جدید) ،این بانک به عنوان نخستین بانک
ایرانی ،خدمات تشخیص چهره را برای دارندگان گوشی آیفون ایکس( آیفون ،)۱۰راه
اندازی کرد.
بر اساس این گزارشFace ID،جدیدترین تکنولوژی اسکن چهره است که ارائه
دهنده شیوه جدید در بازکردن قفل آیفون است و جایگزینی برای فناوری اثر انگشت
محسوب می شود که در دکمه صفحه اصلی آیفون قرار دارد.
دارنده آیفون ایکس برای فعال سازی این خدمت باید در قسمت تنظیمات همراه
بانک ،منوی شناسایی چهره را انتخاب کند و در صفحه مذکور پس از واردکردن نام
کاربری و رمز عبور ،چهره کاربر تشخیص ،ذخیره و فعال می شود.

در راستای حمایت از تولید انجام شد

بخشودگی و تخفیف ویژه برای بدهکاران بانک ایران زمین
بانک ایران زمین با اجرای سه طرح طرح تعاون ،تالش یک و دو در راستای
حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی فرصت ویژهای را برای مشتریان بانک در
باز پرداخت دیون فراهم کرده اند.
بانک ایران زمین با اجرای سه طرح « طرح تعاون ،تالش یک و دو » در
راستای حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی ،با رویکرد تعاملی به منظور تسهیل در
باز پرداخت دیون ،فرصت ویژهای را برای مشتریان بانک و موسسه ساماندهی شده
مولی الموحدین ،فراهم کرده است .براساس طرح تعاون مشتریان موسسه ساماندهی
شده مولی الموحدین که بدهی آنها به بانک ایران زمین ،منتقل شده است ،میتوانند با
تسویه بدهی خود ضمن بخشودگی 6درصد خسارت تاخیر تأدیه تسهیالت ،از تخفیف
ویژه این طرح تا پایان سال  1396استفاده کنند.
تعاون و کار و رفاه اجتماعی و معاونت اقتصادی شهرداری تهران است؛ چراکه این یک
کار جمعی است و عزم فراوانی برای متحدالشکل کردن آنها در قالب تعاونی نیاز دارد.
در ضمن دستفروشان باید شغلشان رسمی شود چراکه در مواردی آدمهای فریبکاری
در راس آنها قرار دارند و از آنها سوءاستفاده میکنند و درآمدهایشان را برای خود
میگیرند.
کالنتری افزود :وضعیت تعاونیهای سهام عدالت هم مطلوب نیست و باید پیگیر
وضعیت آنها شد .در حال حاضر تعاونیهای سهام عدالت دوره برزخی دارند .البته بعضی
از افرادی که در این تعاونیها مشغول بودند ،باهوش بودند و کنار کار در تعاونی ،کارهای
دیگری هم انجام میدادند؛ اما الباقی دلخوش به حقالزحمهای بودند که وزارت اقتصاد به
آنها پرداخت میکرد.

بانک کارآفرین خط شکن امضای قرارداد با بانک های اروپایی در پسابرجام
امضای قرارداد همکاری بین بانک کارآفرین و اگزیمبانک کره جنوبی
بر اساس این گزارش،قرارداد بزرگترین وام خارجی پسابرجام با خط اعتباری  8میلیارد
یورویی به منظور تأمین مالی بلندمدت ،در شهر سئول به امضای بانک كارآفرین و
اگزیمبانک کره جنوبی ( )K-EximBankرسید.
این قرارداد به منظور ایجاد بستر مناسب جهت تامین مالی انجام پروژههای داخلی در
اوایل شهریورماه سال جاری امضا شده و بانک كارآفرین به عنوان یکی از دوازده بانک
عامل ،آمادگی خود را برای تامین مالی پروژههای مربوطه و در قالب قرارداد امضا شده با
اگزیمبانک ( )K-EximBankکرهجنوبی اعالم داشته است.
قرارداد تامین مالی مزبور ،به منظور بهرهمندی پروژههای متعدد با مبلغ بیش از 8
میلیارد یورو (معادل حدود  10میلیارد دالر) و برای دوره بازپرداخت حداكثر  10سال
به امضا رسیده و بخشهای دولتی و خصوصی که شرایط استفاده از آن را داشته باشند،
میتوانند از این خط اعتباری در کلیه پروژهها استفاده نمایند .به دنبال رفع تحریمهای
ناعادالنه علیه جمهوری اسالمی ایران ،پیشنویس متن موافقتنامه مالی و ضمانتنامه
مربوطه از اگزیمبانک کره دریافت شد و توسط بانک مرکزی ،بانکهای عامل کشور
و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی مورد بررسی قرار گرفت .پس از
برگزاری جلسات و مذاكرات مكرر ،این قرارداد به امضای طرفین رسید.

سه شنبه
 17بهمن1396
شماره3922

از سیصد میلیارد ریال برآورد خسارت

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

اشتغالزاییبازگردند.
کالنتری با بیان اینکه تعاونیها میتوانند به کسب و کار اجتماعی تبدیل شوند ،گفت:
 ۱۰هزار تعاونی زنان داریم که  ۱۲۶هزار عضو دارد و از این ناحیه برای  ۱۱۷هزار نفر
شغل ایجاد شده است .همچنین تعاونیهای اقشار ضعیف را مورد حمایت قرار دادیم.
تعاونیهایی همچون تعاونیهای زنان ،تعاونیهای فرش دستباف ،تعاونیهای صنایع
دستی از این جملهاند که بیشتر آنها هم در مناطق محروم قرار دارند.
کالنتری با تاکید بر اینکه باید ظرفیت ارائه محصوالت این تعاونیها را در فروشگاههای
زنجیرهای مهیا کنیم ،گفت :با فروشگاههای زنجیرهای مذاکره کردهایم تا محصوالت این
تعاونیها را در فروشگاههای خود عرضه کنند .آنها میتوانند یک طبقه از فروشگاه خود را
برای عرضه و فروش این محصوالت اختصاص دهند .حتی میتوان از خو ِد تولیدکنندگان
خواست که محصوالت خود را جلوی چشم خریداران آماده کنند تا مشتریان هم با روند
کار آنها آشنا شوند.
کالنتری با تاکید بر اینکه باید زمینه تامین مالی جمعی تعاونیها را فراهم کرد ،گفت:
استارتآپها ازجمله مشاغل جدیدی هستند که نیاز به تامین مالی جمعی دارند.
همچنین تعاونیهای دانشجویی را داریم که میتوانند برای دانشجویان شغل ایجاد کنند
لذا تعاونیهای دانشجویی باید شکل بگیرند و حمایت شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که چه موانعی پیش روی تعاونیهای مرزنشینان قرار دارد،
گفت :در تعاونیهای مرزنشین اگر تخلفی صورت بگیرد باید برخورد شود .ضمن اینکه
ممکن است برای برخورد با تخلفات به طی روند قضائی احتیاج باشد.
کالنتری در ادامه با بیان اینکه ساماندهی تعاونیهای دستفروشی جلوی سوءاستفاده
از آنها را میگیرد و موجب افزایش درآمدشان میشود ،گفت :از سال گذشته گروهی
از گلفروشان خیابان پارکوی که قبال معتاد بودند ،آموزش دیدهاند و توسط یک تعاونی
هدایت شدند.
کالنتری افزود :برای حمایت از دستفروشان نیاز به همکاری معاونت رفاه وزارت
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گسترش خدمات بانکداری الکترونیک بانک رفاه
در شاخص های مختلف
خدمات بانکداری الکترونیک بانک رفاه در شاخص های هشت گانه گسترش
یافته و با رشد روبرو بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه  ،با هدف تسهیل و گسترش ارائه خدمات بانکی
روزآمد برای آحاد اقشار جامعه و صرفه جویی در وقت و هزینه های دریافت خدمات
بانکی و کمک به حفظ محیط زیست ،بانک رفاه نسبت به توسعه زیر ساخت ها،
ابزار و کانال های الکترونیکی خود به صورت متوازن و همه جانبه اقدام کرده است
که نتایج این توسعه شامل  :رشد  118درصدی در تعداد دستگاه های خودپرداز،
رشد  626درصدی تعداد پایانه های فروشگاهی ،رشد  200درصدی تعداد کارت
های بانکی صادره ،رشد قابل توجه در تعداد پذیرندگان درگاه پرداخت اینترنتی ،رشد
 938درصدی مشتریان فعال اینترنت بانک ،رشد قابل توجه مشتریان فعال موبایل
بانک ،رشد  180درصدی تراکنش های شتابی بانک رفاه و کاهش  65درصدی سهم
تراکنش های حضوری در شعب بانک رفاه بوده است.

نایر:
مدیرعامل ایرا 

بانک صنعت و معدن بهترین همکاری را
با هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران دارد
فرزانه شرفبافی مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران «هما» گفت:
ن بانکهایی است که ما در حال حاضر با
بانک صنعت و معدن یکی از بهتری 
آن همکاری میکنیم و جا دارد از این بانک به جهت نهایت همکاری که با
ایران ایر داشته است ،تشکر کنم.
 وی در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب «شهدای همایی»  ،در جمع خبرنگاران با
اشاره به اینکه قرارداد اولیه هواپیماها با تامین مالی بانک صنعت و معدن فعال شده،
افزود :تمام  11فروند هواپیمای جدید هما توسط بانک صنعت و معدن تامین مالی
شده است ،البته قرار است هما از طرق مختلف تأمین مالی داشته باشد و بخشی که
بحث سینرژی یا فعال کردن اولیه قراردادها بوده با اين بانک مي باشد .

