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افزایش صادرات سیمان
صادرات سیمان ایران در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش اندکی روبرو بوده است .به گزارش ایسنا ،بر اساس تازهترین آمار گمرک از تجارت خارجی سه ماهه نخست
سال جاری ایران ،در این مدت در مجموع سه میلیون و  ۶۳۶هزار تن انواع سیمان و کلینکر از ایران صادر شده است که ارزش دالری آن رقمی در حدود  ۱۲۴میلیون و  ۳۱۲هزار دالر میشود.
از این مقدار ،یک میلیون و  ۶۸۴هزار تن به ارزش  ۴۷میلیون و  ۶۳۹هزار دالر سیمانهای پودرنشده موسوم به کلینکر بوده است .کویت ،عراق ،افغانستان و بنگالدش مهمترین مقصدهای
صادراتی سیمان ایران در بهار امسال بودهاند؛ به طوریکه در این مدت بیش از  ۲۷میلیون دالر از مجموع کل صادرات سیمان ایران به کویت ،بیش از  ۲۰میلیون دالر به عراق ،بیش از  ۲۰میلیون
دالر به افغانستان و بیش از  ۱۵میلیون دالر به بنگالدش صادر شده است.
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اخیرا محسنی اژهای ،سخنگوی قوه قضاییه در خصوص
ورود این قوه در بحث بازار سکه و طال و پیگیریهایی
که در خصوص دستگیری متخلفین بازار سکه داشتند،
گفتهاست که «برخی از اینها ادعا میکنند با هماهنگی
بانک مرکزی و برای کنترل بازار ارزها را خرید و فروش
میکردند یا وارد یا خارج میکردند .اینکه این مسئله
چقدر مورد تایید است هنوز معلوم نیست .متاسفانه در
سالهای  ۹۱و  ۹۲هم افرادی دستگیر شدند .از جمله
کسی که در این موضوع هم دستگیر شده و نیروی
انتظامی گفته دو تن سکه داشته است .این فرد حمید
مظلومین و پسرش محمدرضا مظلومین نام دارد که آن
موقع هم دستگیر شدند و حکم گرفتند و رسم ًا بانک
مرکزی به دادسرا و دادگاه گفتند اینها با نظر و هماهنگی
ما بودهاست و ما این دالرها را در اختیارشان قرار دادیم .با
آن توضیحی که آن زمان نماینده مرکزی و حراست دادند،
دادگاه اعالم کرد که جرمی از این بابت مرتکب نشدند».
وی افزود :یکی از بحثها این است که این مسئله مورد تایید
بانک مرکزی هست یا خیر .در ارتباط با یکی از افرادی که تا
روز دستگیری به گفته خودش  ۳۶مورد هر دفعه بین  ۴تا ۷
میلیون دالر گرفته ،یکی از افراد بانک مرکزی گفته که این امر
با هماهنگی ما بودهاست .از این فرد دو تن سکه گرفته نشده اما
اسناد و مدارکی که بهدست آمده مشخص شده ،این فرد و پسرش
بیش از دو تن خرید و فروش کردهاند.
وی تاکید کرد :در این پرونده پدر بازداشت و پسر آزاد است.
وجاهت قانونی در فرآیند بررسی
از لحاظ قانونی به دلیل این که خرید سکه از طریق پیش
فروشهای بانک مرکزی و یا سایر عرضههای بانک مرکزی بوده،
نمیتوان تا زمانی که به لحاظ قانونی و قضایی ،جرم آنها محرز
شود ،خردهای به کارشان گرفت .اما موضوع حاشیهای که به نظر

میرسد مهمتر از اصل دستگیری این افراد تحت عنوان سلطان
سکه مطرح میشود ،این است که بانک مرکزی ورود کرده و
ادعای هماهنگ بودن دارد.
مشاهده این پرونده مشروحه و اتفاقاتی که در چندسال اخیر
در بازارطال و ارز افتاده و حتی اتفاقاتی که بانک مرکزی مانع از
وقوع آنها شدهاست ،معمای ارز و سکه را به پازلی چند وجهی
یکند.
تبدیلم 
بورس ارز یا بازار ثانویه؟
صحبت از راهاندازی بورس ارز از سالهای ابتدایی دولت
یازدهم شنیده میشد .از زمانی که صالح آبادی رئیس سازمان
بورس بود ،گفته میشد که زیرساختها برای راه اندازی بورس ارز
آماده است .سپس محمد فطانت رئیس سازمان بورس شد و این

پروژه مجددا بارها و بارها مطرح شد .حتی وعدههای راه اندازی
این بازار نیز در زمان های مختلف داده شد اما هر بار به بهانه تک
نرخی نبودن ارز ،این موضوع کنسل می شد .حال آن که ولی اهلل
سیف ،رئیس کل بانک مرکزی هم وعده میداد که به زودی ارز
تک نرخی میشود اما نه ارز تک نرخی شد و نه بازار مشتقه ارزی،
شبیه به بازار آتی سکه در ذیل بورس کاال راه اندازی شد.
اگر این اتفاق رخ میداد ،نرخ ارز برای ماههای آتی تعیین
میشد و تجار و سایر استفاده کنندگان از ارز ،میتوانستند
بفهمند که با چه نرخی قرار است ارز را تهیه کنند و بر اساس آن
برنامهریزیهای اقتصادی خود را انجام دهند.
اما به دلیل آن که بانک مرکزی متولی ارز در کشور است و
این بازار قرار بود در بورس کاال که خود زیرمجموعه سازمان

بورس است وسازمان بورسی که سازمان متبوعه وزارت اقتصاد
است ،راهاندازی شود ،هیچ گاه این بازار راهاندازی نشد .حتی
در تصمیمی که اخیرا برای انجام معامالت ارزی اتخاذ شد که
معامالت به بورس تهران برده شود اما یک شبه کنسل شد ،ردپای
بانک مرکزی به چشم میخورد که بازار ثانویه ارز را یک شبه در
همان سیستم نیما پیاده سازی کرد .بازار ثانویهای که بر خالف
تعریف اصول علمی اقتصاد ،ساز و کار بورسی ندارد.
بازار ثانویه سکه نیز از بازار فیزیکی تاثیر میپذیرد
در بحث سکه نیز نگاهی به بازارهای بورسی سکه و طال ،حاکی
از فعالیت دو بازار آتی سکه و گواهی سپرده سکه طال در این
بازار است .بازار آتی که به نسبت حجم بیشتری دارد ،اما به اندازه
بازار فیزیکی و حتی یک دهم این بازار هم حجم معامالت روزانه
ندارد .از سوی دیگر بازار گواهی سپرده سکه طال دیده میشود.
ساز و کار این بازار به این شکل است که افراد سکههای خود را به
انبارهای بانکی مورد تایید بورس کاال تحویل میدهند و سپس با
گواهی که از این انبارها دریافت میکنند ،اقدام به خرید و فروش
گواهی در بازار سپرده کاالیی بورس میکنند .این موضوع باعث
میشود سکهها در یک بازار ثانویه اصولی مورد معامله قرار بگیرند
و به دلیل آن که مانند تمام اجزای بازار بورس ،حد نوسان دارند
قیمت ها کنترل میشوند و در صورتی که تالطمهای هیجانی
مانند آنچه در فروردین و اردیبهشت سال جاری شاهد بودیم ،در
سمت تقاضا ایجاد شود ،ابزارهای کنترلگر بازار مانند حد نوسان
از آن جلوگیری میکند.
اما واقعیت تلخی که وجود دارد ،این است که این بازارها با آن
که بازارهای متشکل ،حرفهای و توسعه یافتهای از لحاظ هماهنگی
با بازارهای کاالیی بینالمللی هستند ،اما به شدت از بازار فیزیکی
تاثیرپذیرند.
حامد حامدی نیا ،فعال این بازار در اینباره به «ابتکار» گفت:
این بازار به شدت از بازار فیزیکی تاثیرپذیر است .به دلیل آن که در
مقابل بازار فیزیکی حجم پایینی دارد ،نمیتواند در آن بازار تاثیر
گذار باشد .او میگوید :حتی افرادی که معامالت آتی سکه انجام
میدهند ،از قیمتهای اتحادیه طال که از بازار فیزیکی قیمت
میگیرد ،استفاده میکنند .البته گواهی سپرده سکه به دلیل کم
عمیق بودن بازارش ،کمی باالتر از بازار عمده فروشی فیزیکی
قیمت میخورد.

مالیات بر عایدی سرمایه دست سوداگران را کوتاه میکند
یک کارشناس اقتصادی گفت :عالوه بر هزینههای باالی تولید ،بازارهای
موازی تولید که غیرمولد ،سود زا و با ریسک پایین هستند نیز از سرازیر
شدن سرمایه به سمت بازارهای مولد جلوگیری میکنند.
علی جعفری در گفتوگو با مهر اظهار کرد :حمایت از کاالهای ساخت داخل و بهتبع
آن رونق تولید در کشور ،به اصلیترین مسئله اقتصاد تبدیلشده است که رسیدن به
این هدف نیازمند شناخت و رفع موانع آن است.
این کارشناس اقتصادی افزود :مهمترین مشکل در بخشهای تولیدی عدم تأمین
مالی و سرمایه در گردش است .در این میان بانکها نقش اساسی در ایجاد این مشکل
ایفا میکنند .انحراف سرمایه بانکها از بخشهای تولیدی به بخشهای غیر مولد از
مهمترین عواملی است که باعث بروز این معضل و جلوگیری از سرازیر شدن داراییها
به بخش تولید میشود.
وی ادامه داد :اعطای تسهیالت دولتی ازجمله کانالهایی است که دارایی بانکها را
به سمت خود جذب کرده و از سوق یافتن این سرمایه به بخشهای مولد جلوگیری
یکند.
م 
جعفری گفت :همچنین بانکها بهعنوان بنگاهی اقتصادی عمل کرده و به دلیل
اعطای سودهای با نرخ نسبتاً باال به مشتریان ،درصدد جبران آنها برمیآیند .درنتیجه
به دنبال زمینههایی سودده و بیضرر برای سرمایهگذاری هستند تا این هزینه را جبران
کنند.
وی با اشاره به نوسانات بازار ارز ،اظهار داشت :با توجه به نوسانات فراوان قیمت ارز
در کشور که اخیرا ً نیز شاهد تورم شدید در این زمینه بودهایم ،سرمایهدارها برای حفظ
ارزش پول خود تمایل بیشتری به تبدیل آن به ارز خارجی دارند و بانک نیز از این قاعده
مستثنا نیست .یکی از زمینههای انحراف دارایی بانکها ،سرمایهگذاری ارزی آنها است
که باعث میشود سپردهها بهجای تولید داخل به سمت دارایی خارجی منحرف شود.
جعفری افزود :بخشهای غیر مولد مثل ارز که گفته شد یا طال و به ویژه مسکن
ازجمله بخشهایی هستند که فعالیت اقتصادی و سوداگران در آنها دارای سود کالن
و با ریسک پایین است .بهعالوه از سودی که سرمایهداران از طریق سوداگری در این
بخشها به دست میآورند ،در کشور ما مالیاتی دریافت نمیشود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد :اما در مقابل این بخش ،بخش تولید قرارگرفتهاست
که عالوه بر ریسک باالی کنونی آن ،مالیات نسبتاً باالیی نیز از این بخش اتخاذ میشود.
درنتیجه بانک که به دنبال کسب سود از دارایی خود است مسلماً به سمت بازارهای
موازی تولید یعنی بخشهای غیر مولد منحرف میشود.
مسکن ،بازار مقصد سوداگران
وی با بیان اینکه یکی از این بازارهای موازی غیر مولد ،بخش مسکن است ،گفت:

بنگاهها

ازآنجاییکه بخش مسکن از وزن باالیی در این میان برخوردار است و نیز از بخشهای
پیشران محسوب میشود ،درنتیجه توجه بیشتری را میطلبد و اصالح این بخش تأثیر
به سزایی در بخشهای مولد میتواند داشته باشد.
جعفری تصریح کرد :نگاهی به آمار در بخش امالک نمایانگر این است که در ۲۵
سال گذشته حدود  ۱۲میلیون واحد مسکونی ساختهشده اما کمتر از  ۶میلیون خانوار
بر دارندگان مسکن ملکی اضافهشده است .پس بیش از نصف این خانهها برای تجارت
و خرید و فروش و کسب سود استفاده شده است که آمار باالی سوداگری در بخش
مسکن و رونق این بازار غیر مولد را نشان میدهد.
این کارشناس اقتصادی افزود :با وجود این آمار نشان میدهد که تورم در بخش
مسکن از تورم عمومی باالتر است .به عبارت دیگر افزایش قیمتها در بخش مسکن
بیش از تورم بوده و بر سود باالی سوداگری در این بخش تاکید می کند.
وی ادامه داد :در این خصوص باید گفت که هماکنون حدود  ۲.۵میلیون واحد
مسکونی خالی وجود دارند که با احتساب قیمت  ۱۰۰هزار دالری برای هر واحد۲۵۰ ،
میلیارد دالر نقدینگی را نشان میدهد که از بخش تولید سلب شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت :در کشور ما افرادی که اقدام به سوداگری در بخش
مسکن میکنند ،موظف به پرداخت مالیات از عایدی سرمایه خود (مسکن) نیستند .به
همین دلیل سوداگری در این بخش هزینه خاصی برای آنها ندارد و معضالتی چون
احتکار در این بخش را موجب میشود.
وی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه اخذ درصدی از مابهالتفاوت قیمت
خریدوفروش مسکن برای سوداگران است ،اظهار کرد :با برقراری این قانون هزینه در
بخش مسکن برای کار سوداگری افزایش مییابد .درنتیجه تمایل برای سرمایهگذاری
در این بخش کمتر میشود.
جعفری تاکید کرد :با باال بودن هزینه در بخش خریدوفروش امالک ،بانک و صاحبان
سرمایه تمایل بیشتری به خروج از این بازار و درنتیجه سرمایهگذاری در بخشهای
تولیدی خواهند داشت و از انحراف سرمایه بانک به این سمت جلوگیری به عمل خواهد
آمد و مسکن از بخشی سوداگران به بخش مصرفی تبدیل میشود.
وی افزود :اما قطعاً تحقق سرریز شدن سرمایه از بخش غیر مولد سوداگران به
بخشهای تولیدی مستلزم رعایت نکاتی است که بدون آن ،این هدف حتی با اعمال
مالیات بر عایدی سرمایه حتی با نرخهای باال ممکن است نتیجه مطلوب را حاصل نکند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد :یکی از نکاتی که باید در نظر داشته باشیم این
است که میزان سود در بخش امالک و مستغالت باال است ،درنتیجه نرخ مالیات باید
بهاندازه کافی باال باشد تا هزینه را در بخش سوداگری بهطور فراوان باال ببرد.

وی افزود :از طرفی باید این مسئله را بیان کرد که هزینه بخش تولید زیاد است و
مهمترین عامل آن نرخ باالی مالیات در بخش تولید است .بنابراین با اخذ مالیات بر
عایدی سرمایه ،باید برای سوق سرمایه ها به بازارهای مولد ،نرخ مالیات بر عملکرد و
بهخصوص ارزشافزوده ،بهطور قابلتوجه کاهش یابد .زیرا اگر جذابیت کافی در بخش
تولید ایجاد نشود اعمال مالیات بر عایدی سرمایه تنها باعث کاهش سود و افزایش هزینه
میشود و به خاطر عدم وجود جانشین مناسب ،قفل شدن سرمایه ها در این بخش را
در پی خواهد داشت.
جعغری تاکید کرد :باید توجه داشته باشیم که هزینه در بخش تولید باید بهطور
چشمگیری کاهش یابد و حتی اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بخش امالک و
مستغالت با نرخ مالیات تولید هم برابر باشد بازهم نمیتواند سرمایه را از این بخش غیر
مولد به بخشهای مولد سوق دهد .زیرا یکی دیگر از تفاوتهای این دو بخش ریسک
بازار است که این ریسک در بخش تولید بهطور قابلمالحظهای باال است.
به گفته وی برای سوق دادن سرمایه به بخش تولید باید نرخ مالیات بر عایدی سرمایه
باالتر از نرخ مالیات بر تولید باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت :افزون بر جریان یافتن سرمایه به سمت بخش
مولد ،مالیات بر عایدی سرمایه ،درآمد مهمی نیز برای دولت محسوب میشود که
در تنظیم بازار مولد میتواند به کار گرفته شود و جبرانی برای مالیات کاهشیافته
بخش تولید محسوب شود .بهعالوه در همان بخش مسکن و در راستای ساخت مسکن
ارزانقیمت نیز میتواند به کار گرفته شود.

خوشحالم که صنعت گردشگری متولی و طرفدار دارد

فعال بخش خصوصی :توسعه گردشگری به مهارت انسانی نیاز دارد

مدیر هتل بین المللی هرمز بندرعباس و فعال بخش خصوصی حوزه گردشگری با اشاره
به اینکه توسعه صنعت گردشگری کشور بر پایه ارایه خدمات مطلوب است ،گفت :این
صنعت به مهارت انسانی زیادی نیاز دارد ،زیرا خدماتی که گردشگران طلب می کنند ،باید

توسط نیروی انسانی ماهر به نحو مطلوب ارایه شود.
عبدالوهاب قاضی در گفت و گو با ایران اکونومیست گفت :ارایه خدمات مناسب و در
حد استانداردهای جهانی به گردشگران مساوی با افزایش تعداد آنها است ،اگر گردشگرانی
که به ایران می آیند ،خدمات مناسب دریافت کنند ،بی شک آمار گردشگران ورودی به
کشور به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت .او با اشاره به این که ،توسعه زیرساخت های
گردشگری برای جذب گردشگر از اهمیت زیادی برخوردار است ،گفت :اگر وضعیت جاده،
حمل و نقل ،فرودگاه ها ،هتل ها و سرویس های بهداشتی بین جاده ای مناسب و مطلوبی
در کشور وجود داشته باشد ،در سال های آینده شاهد ورود گردشگران بیشتری به کشور
خواهیم بود .قاضی با تاکید بر اینکه صنعت گردشگری می تواند محور توسعه اقتصادی
کشور باشد ،افزود :اگر دولتمردان و مسئوالن مربوطه باور کنند که گردشگری می تواند به
اقتصاد کشور کمک کند ،تمام توان خود را برای توسعه این صنعت به کار خواهند گرفت.
او در ادامه به فیلم منقطع و پخش شده برنامه “طبیب” در شبکه های اجتماعی اشاره
کرد و گفت :خیلی خوشحالم که خبرنگاران حوزه گردشگری نسبت به اتفاق ها و صحبت
های ارایه شده در این زمینه آنقدر حساس هستند و این یعنی اینکه صنعت گردشگری
متولی و طرفدار دارد.
این فعال بخش خصوصی حوزه گردشگری یادآور شد :حضور من در آن برنامه به عنوان
پزشک بود ،نه کارشناس گردشگری ،چون برنامه ،یک برنامه پزشکی است و صحبت هایی
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که مطرح شده درباره تغییرات محیطی و تاثیر سفر بر روح و روان انسان ها بود.
قاضی گفت :سازمان جهانی گردشگری در سال های اخیر تعریف های متفاوتی از
گردشگری ارایه کرده است و آخرین نظر آنها هم این بود که اگر کسی  24ساعت از خانه
و محل زندگی اش دور شود گردشگری اتفاق افتاده است.
او ادامه داد :ممکن است کسی فرصت سفر رفتن با تعریفی که سازمان جهانی گردشگری
ارایه کرده است را نداشته باشد ،از این رو اگر آن فرد بتواند مسیر رفت و آمد از خانه به
محل کار و مراکزی که در آنها تردد می کند و یا اتمسفر خانه را با جا به جایی دکوراسیون
و اشیای منزل تغییر دهد ،ذهنش این تغییرات را به منزله وقوع گردشگری تلقی می کند.
قاضی گفت :انسان ها در سفر و یا با تغییر وضعیت فعلی خود در زندگی و محل کار ،می
توانند روح و روانش را بهبود بخشیده و این تغییرات به آرامش فکری آنها کمک خواهد کرد.
وی توضیح داد که من در آن برنامه می خواستم ترم جدیدی از گردشگری را به مردم
معرفی کنم که با ایجاد تغییرات در محیط اطرافمان و برای لذت بردن از لحظه لحظه
زندگی باید این تغییرات را از خودمان و از خانه و محل کار شروع کنیم.
مدیر هتل بین المللی هرمز تاکید کرد :حواس پنجگانه تاثیر زیادی بر رفتار انسان ها
دارد ،اگر افراد در سفر از این حواس بهره کافی ببرند ،سفر و گردش و تغییرات ایجاد شده
در محیط اطرافمان برای انسان ها لذت بخش خواهد شد و انسان ها بهتر ،سالم تر و سر
حال تر زندگی خواهند کرد.

پرداخت  11هزار و  352میلیارد ریال
به بنگاه های کوچک و متوسط
بانک پاسارگاد در سال  96با حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط  ۱۱هزار و
 ۳۵۲میلیارد ریال به این بنگاه ها تسهیالت پرداخت کرده است.
بررسی عملکرد بانک پاسارگاد در سال مالی  ۹۶نشان می دهد که این بانک در سالی
که گذشت حمایت ویژه ای از بنگاه های کوچک و متوسط داشته و  ۱۱هزار و ۳۵۲
میلیارد ریال به این بنگاه ها تسهیالت پرداخت کرده است.
بانک پاسارگاد با تمرکز بر حوزه نفت و گاز و صنایع معدنی که از بخشهای مورد
تأکید در سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری هستند،
ضمن توسعه ظرفیت تولید محصوالت پایین دستی ،فرصت اشتغال مولد را برای
هزاران نفر از جوانان کشور فراهم کرده است.
اقدامات مالی بانک پاسارگاد در سالهای پیش نیز همگام با حمایت از طرحهای
عمرانی صنایع کوچک و بزرگ ،زمینه اشتغال بیش از  ۳۰۰هزار نفر را فراهم کرده بود.
اما امسال دامنه این پشتیبانی ،با ارائه  ۵۰۱هزار میلیارد ریال تسهیالت به اشخاص
حقیقی و حقوقی فراگیرتر شد و رونق بیشتری در طرحهای صنعتی و معدنی کشور
ایجاد کرد.

قائم مقام مدیرعامل بانک تجارت اعالم کرد

روند صعودی فروش امالک مازاد بانک تجارت
آمار فروش امالک مازاد بانک تجارت از نظر تعداد و مبلغ همواره روند
صعودی داشته که این امر موجب مولد سازی و ایجاد جریان نقدینگی در
بانک شده است.
حق وردی ،قائم مقام مدیر عامل بانک تجارت در گفت و گویی وضعیت این بانک در
فروش امالک مازاد را تشریح کرد.
حق وردی به ضرورت فروش امالک مازاد برای ایجاد جریان نقدینگی در دارایی های
بانک اشاره کرد و گفت :با عنایت به تاکید قانونی و طبق ماده  16و  17قانون رفع موانع
تولید رقابت پذیر  ،بهبود نسبت کفایت سرمایه و نیز ضرورت ایجاد جریان نقدینگی
در دارایی های بانک  ،موضوع فروش امالک در اولویت های اصلی بانک قرار گرفت.
باتوجه به تدابیر اتخاذ شده شرایطی جهت تسریع و تسهیل واگذاری امالک در بانک
تجارت فراهم شد که در مجموع موجب عملکرد قابل قبول در این حوزه بوده است و
برای بهبود روز افزون این روند تالش بیشتری در بانک صورت می گیرد.

در بانک توسعه صادرات

سه سامانه هوش تجاری
رتبه بندی و اعتبار خریدار رونمایی شد
سه سامانه هوش تجاری ( ،)BIرتبه بندی و ارکان اعتباری ( )CBRMو
اعتبار خریدار از زیرسیستمهای نرم افزار جامع ارزی (سجا) در بانک توسعه
صادرات رونمایی و راه اندازی شد.
صالح آبادی ،مدیرعامل بانک توسعه صادرات در مراسم رونمایی از سه سامانه
هوش تجاری ( ،)BIرتبه بندی و ارکان اعتباری ( )CBRMو اعتبار خریدار از
زیرسیستمهای نرم افزار جامع ارزی (سجا) که با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران
بانک برگزار شد ،تاکید کرد :اهمیت نرم افزارها و سامانه هایی که حرکت پیشرونده
بانک را تسریع می کنند برای مدیریت عالی بانک روشن است و همواره مشوق
همکاران تالشگر در این حوزه خواهیم بود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اعالم این مطلب که ساماندهی انبار داده و
اطالعات مورد نیاز حائز اهمیت است ،گفت :بسیاری از دستگاهها مانند بانک مرکزی،
دیوان محاسبات متناسب با نیاز خود از ما اطالعات میخواهند و الزم است به سرعت
گزارش مربوطه را استخراج کنیم که راه اندازی سامانه «هوش تجاری» به بهبود
وضعیت پاسخگویی کمک شایانی می کند.

در سه ماهه ابتدای سال 97

اهم دستاوردهای حوزه فناوری اطالعات بانک رفاه
اعالم شد
توسعه بهره برداری از تکنولوژی  NFCبر روی پایانه های فروش و در
پرداخت های شبکه پذیرندگان یکی از دستآوردهای حوزه فنآوری بانک
رفاه است.
در راستای ارائه خدمات متنوع و به روز در حوزه فناوری اطالعات ،بانک رفاه کارگران
اهم دستاوردهای خود را در سه ماهه ابتدای سالجاری معرفی کرد.
این بانک در سه ماهه ابتدای سالجاری اهم اقدامات و دستاوردهای خود را در این
حوزه به شرح زیر اعالم کرد:
توسعه بهره برداری از تکنولوژی  NFCبر روی پایانه های فروش و در پرداختهای
شبکهپذیرندگان
اضافه شدن خدمات و امکانات ذیل به سامانه موبایل بانک رفاه
امکان به روزرسانی خودکار نسخه موبایل بانک تحت سیستم عامل اندروید
انتقال وجه موبایلی(استفاده از شماره موبایل مقصد به جای شماره حساب و یا
کارت)
امکان ورود به سیستم از طریق الگوی طراحی شده توسط کاربر( Pinو )Pattern
ایجاد امکان ارسال پیام کوتاه در هنگام صدور کارت
راه اندازی خدمت برداشت قسط از حقوق مختص اشخاص حقوقی متقاضی

با هدف حل مشکل دوری دانشگاه از مراکز تامین مالی انجام می شود

راه اندازی دپارتمان بانک ملی در برخی دانشگاه های کشور
با هدف حل مشکل دوری دانشگاه از مراکز تامین مالی ،بانک ملی ایران
چارهای اندیشیده و دپارتمان های دانشگاهی را در مرحله اجرا قرار داده
است.
یکی از قدیمی ترین معضالت در نظام اقتصادی کشور ،عدم ایجاد رابطه صحیح
میان ایده پردازان ،محققان و دانشگاهیان با مراکز تامین مالی از جمله بانک هاست،
به این معنا که صاحبان دانش و طرح های خالقانه ،به دلیل نداشتن توانایی مالی،
ایدههایشان را در کتابخانه ها بایگانی می کنند.
بسیار شنیده شده که دانشمندان یا دانشجویان توانمند کشورمان ،با وجود
داشتن طرح های نو و راهکارهای مطلوب برای حل مشکالت بخش های مختلف،
نمی توانند این طرح ها را عملیاتی کنند .علت این پدیده هم درگیر شدن
نهادهای اجرایی با اقدامات روزمره و نبود بودجه برای اجرایی کردن طرح های
پژوهشی است.

