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صیدی تاکید کرد

نقش بانک صادرات ایران در توسعه
زیرساختهای تولید
در بازدید از زیرمجموعههای شرکت صنعتی
و معدنی گلگهر در شهر سیرجان استان
کرمان بر حمایت بانک صادرات ایران از صنایع
تخصصی کشور تاکید شد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در بازدید
از زیرمجموعههای شرکت صنعتی و معدنی
گلگهر در شهر سیرجان استان کرمان ،بر
حمایت این بانک از صنایع مادر تخصصی
کشور تاکید کرد.
حجتاله صیدی در جمع مدیران این
مجموعه گفت :تالشهای صورت گرفته
در «گلگهر» به عنوان یکی از عظیمترین
مجموعههای صنعتی خاورمیانه بینظیر است
و بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک
خصوصی کشور ،آمادگی مشارکت برای تحقق
اهداف این شرکت را دارد.

با حداقل سرمایه  1000تومان

پذیرهنویسی اولین صندوق بیمه
عمر آغاز شد
پذیرهنویسی اولین صندوق بیمه عمر دربازار
سرمایه با مشارکت سبدگردان الماس و بیمه
دی از دیروز به مدت  14روز کاری و حداقل
سرمایه  1000تومان آغاز شد.
پذیرهنویسی اولین صندوق بیمه عمر بازار
سرمایه (بادرآمد ثابت) از روز گذشته برای 14
روز کاری با مشارکت شرکت سبدگردان الماس
و بیمه دی در بانک آینده آغاز شد و تا دو
شهریور ادامه خواهد داشت.
در این پذیره نویسی حداقل سرمایه گذاری
برای یک واحد  1000تومان در نظر گرفته شده
است.

مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی و
شرکت توسعه خدمات کارآفرینی بانک مسکن
تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش هیبنا ،یک تفاهمنامه بین مرکز
تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی و شرکت
توسعه خدمات کارآفرینی بانک مسکن با هدف
ایجاد همکاری و همافزایی توانایی طرفین به
منظور گسترش فرهنگ کارآفرینی و حمایت از
فعالیت های کارآفرینان در حوزه های مربوط
به بخش مسکن و ساختمان و مالی مسکن
منعقد شد.

کارتخوان موبایلی؛ محصول پیشرو
بانک سرمایه در حوزه پرداخت
الکترونیک

داللیزم نمیگذارد اقتصاد کشور آرام بگیرد
در ماههای اخیر شاهد سیر صعودی قیمت
انواع کاال و خدمات بودهایم و در این میان ،ارز و
به ویژه دالر و همچنین سکه و طال،گوی سبقت
را از سایر رقبا ربودهاند و همچنان پیشتاز بیثباتی
قیمت هستند؛ به طوری که هر ساعت نرخ جدید
برای آنها اعالم میشود .در این میان ،دولت با
اعالم و اجرای سیاستهای ارزی جدید ،به دنبال
این بوده که از میزان تمایل مردم برای خرید سکه
و ارز بکاهد.
محمدقلی یوسفی ،عضو هیات علمی دانشکده
توگو
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی در گف 
با خبرآنالین درباره سیاستهای جدید ارزی
دولت و بانکمرکزی در پاسخ به این سوال که
سیاستهای ارزی جدید چه تاثیری در بازار
خواهد داشت؟ میگوید :بارها گفتهام که
مشکالت اقتصادی ظرف  ۴۰سال پیش آمده و نه
به وسیله بانکمرکزی بهتنهایی بهوجود آمده و
نه بانکمرکزی بهتنهایی قادر به حل و اصالح این
موارد است.
وی میافزاید:آنچه بانکمرکزی در اختیار دارد،
شامل سیاستهایی است که به طور کامل مستقل
از سایر دستگاهها نمیتواند آنها را پیاده کند ،بلکه
باید با بقیه ارگانها و دستگاهها هماهنگی داشته
باشد .به طور کلی مشکالت اقتصادی ایران بسیار
عمیقتر از آنچه به نظر میرسد ،هست و به
سادگی نمیشود این موارد را برطرف کرد.
عرضهکننده اصلی ارز کیست؟
این کارشناس اقتصادی تاکید میکند :به هرحال
بانکمرکزی ،بانک دولت است و دولت مهمترین
عرضهکننده ارز خارجی است و هم صادرات نفت
و صادرات غیرنفتی را در اختیار دارد و بخش
اعظم صادرات غیرنفتی و پتروشیمیها  ،فلزات
اساسی و مشتقات نفتی و گازی و  ...در اختیار
دولت است ،بنابراین دولت به عنوان عرضهکننده
اصلی ارز محسوب میشود.
این استاد دانشگاه ادام ه میدهد :آنچه تحت
عنوان سبد ارزی و یا بازار ثانویه از آن نام برده
میشود ،در حقیقت بازار نیست ،بلکه یک نوع
سیاست است که در علم اقتصاد به آن تعویض
قیمت گفته میشود و در اختیار دولت است
و دولت این کاالیی که دارد (که در اینجا دالر
است) با هر قیمتی که میخواهد عرضه کند.
یوسفی تصریح میکند :وقتی صحبت از بازار
میشود ،منظور بازار آزاد و خصوصی مدنظر
است ،ولی در ایران چنین چیزی مصداق
پیدا نمیکند ،بنابراین نمیتوانیم بگوییم بازار
تعیینکننده است.

ت داللیزم در کشور شدهاند؛اقتصاد ما
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه میگوید :در طول دهههای گذشته متاسفانه گروهی سبب حاکم شدن سیاس 
در اصل اقتصاد داللی است و در این شرایط تولید قربانی میشود و وابستگی به واردات ادامه مییابد .بیثباتی اقتصادی در چند سال گذشته سبب
شده تا وضعیت تولید شکننده شود و در مقابل همه توجهها به جای حمایت از این بخش مهم و زیرساختی ،به بازار ارز و طال معطوف بوده؛بازاری
که نوسان قیمتها در آن زیاد است و همچنان روی آرامش را به خود ندیده است.

نااطمینانیدر
مورد وضعیت
اقتصادیکشور
به قدری آشکار
است که تقریبا
یتواند
کسینم 
آن را کتمان
کند
آرامش به بازار باز میگردد؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش
که دولت به عنوان مجری و عرضه کننده ارز آیا با
روشهایی که اکنون اجرایی کرده و یا ممکن است
اجرا کند ،میتواند آرامش را به بازار بازگرداند؟
بیان میکند :اگر کسی مبتال به بیماری باشد و
نتواند خود را عالج کند ،یک پرستار چه کاری
برای این بیمار میتواند انجام دهد؟ اقتصاد ایران
در ۴۰سال گذشته متاسفانه با بیماریهای زیادی
مواجه بوده و این مشکالت بر روی هم انباشته
شدهاند و طبیعی است که در چنین شرایطی
بانکمرکزی نمیتواند همه مشکالت را حل کند.
یوسفی میافزاید:مساله اساسی این است که
در ۴دهه گذشته متاسفانه گروهی تحت عنوان
سیاستهای داللی و به اعتقاد بنده ،سبب حاکم
ت داللیزم در کشور شدهاند؛اقتصاد
شدن سیاس 
ما در اصل اقتصاد داللی است و گروهی دالل
تمام تصمیمات را میگیرند که در این شرایط تولید

بازار به روند کاهشی ادامه خواهد داد؟

قربانی میشود و وابستگی به واردات ادامه مییابد
و بعد هم نیاز به واردات وجود دارد که سبب باال
رفتن تقاضا برای ارز میشود ،بنابراین این مشکالت
باعث میشود به هر حال یک جایی این بیماری
خود را نشان دهد .بیتوجهی به بخشهای
تولیدی  ،وابستگی به واردات و سیاستهایی
مبتنی بر داللی هر کشوری را به زانو درمیآورد.
وی میگوید :خداوند با در اختیار گذاشتن نفت به
ما لطف کرده تا با فروش آن و تبدیل به کاال کرده
و مصرف کنیم ،اما واقعیت این است که بدون
اطالح ساختار ،بدون حذف قدرتهای موازی،
بدون توجه به تولید و بدون تعامل سازنده با دنیا
نمیتوان اقتصاد ایران را اصالح کرد.
هجوم برای تبدیل داراییها به ارز خارجی زیاد
است
این کارشناس اقتصادی درباره احتمال خروج
سرمایههای خرد به دلیل مهاجرت خانوادهها به
کشورهای همسایه نظیر ترکیه و گرجستان ،بیان

میکند:مساله اساسی این است که یک عدهای
یا شرایط را نامساعد میبینند و یا احساس ناامنی
میکنند و به نوعی خواستار بردن سرمایههای
خود به خارج از کشور هستند .نمیتوان به زور
مانع این افراد شد ،اما نباید فراموش کرد که اگر
سرمایههای خصوصی باشد ،مشکلی نیست و در
مقابل امیدواریم که شامل سرمایههای عمومی
نشود که منابع مردم نباشد و با تبدیل به ارز به
خارج منتقل نشود.
وی می افزاید :نااطمینانی در مورد وضعیت
اقتصادی کشور به قدری آشکار است که تقریبا
کسی نمیتواند آن را کتمان کند .این باعث
میشود که یک جو روانی ایجاد شود و هجوم برای
تبدیل داراییها و ریال به ارز خارجی در کشور
افزایش یابد .مشکالت سیاستگذاری در کشور
همچنان هست و همه این موارد دست به دست
هم داده تا کشور را با بحران اقتصادی ،اجتماعی و
روانی مبتال کرده است.

پلمب صرافی یکی از بانکها

شرکت خدمات کارآفرینی بانک مسکن و
مرکز تحقیقات راه و شهرسازی تفاهمنامه
امضا کردند

همکاری دو جانبه به نفع
کارآفرینان مسکن

اخبار

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه:

تجلیل از بانک پارسیان به عنوان
بانک فعال در حوزه گردشگری
در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری
مشترک بین سازمان برنامه بودجه کشور
و سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری و صندوق توسعه ملی ،معاون
محترم رئیس جمهوری و رئیس سازمان
برنامه و بودجه کشور از بانک پارسیان
به عنوان بانک فعال در حوزه گردشگری،
تجلیل کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان؛
ک پارسیان در این
پرویزیان مدیرعامل بان 
مراسم یکی از مهمترین اولویت های بانک
پارسیان را حمایت ازکسب و کار ،تولید و
اشتغال برشمرد و افزود :بانک پارسیان از جمله
بانکهایی است که طی سنوات گذشته همواره
پشتیبان برنامه های اقتصادی دولت محترم
برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور
بوده است.

بازاروسرمایه

صرافی یکی از بانکها در خیابان فردوسی که سالها به عنوان یکی
از کانالهای بانک مرکزی نقش توزیع ارز در بازار را بر عهده داشت،
در روزهای گذشته پلمب شده است!
به گزارش ایسنا ،با عبور از خیابان فردوسی در مسیر چهارراه
استانبول با بسته بودن صرافی یکی از بانکها که در نبش خیابان واقع
شده است ،مواجه میشویم .پرس و جو از فعاالن بازار با این توضیح
همراه بود که هفته گذشته و از زمان اجرایی شدن بسته جدید ارزی
صرافی این بانک پلمب شد .صرافی پلمب شده مربوط به بانکی است
که طی سالهای گذشته گفته میشد به عنوان یکی از کانالهای
اصلی توزیع ارز در بازار فعالیت میکند به طوری که حتی مدیرعامل
این بانک گفته بود که این صرافی از اهرمهای بانک مرکزی بوده
است .فعالیت این صرافی کم حاشیه نبود و بارها انتقاداتی نسبت

به نحوه فعالیت آن مطرح شده بود .این صرافی ارز دریافتی از بانک
مرکزی را روزانه بین  ۵۰تا  ۱۰۰هزار دالر (برای هر صرافی) با نرخی
تقریبا  ۴۰تا  ۵۰تومان پایینتر از قیمت بازار بین سایر صرافیهای
مجاز توزیع میکرد که البته به مرور سایر صرافیهای بانکها نیز به
جمع آن پیوسته بودند.این در حالی است که هفته گذشته سخنگوی
قوه قضاییه بعد از اعالم بازداشت معاون ارزی بانک مرکزی گفته بود
که چند متهم ارزی دیگر و صراف نیز بازداشت شدهاند و در خیابان
فردوسی پلمب چند صرافی دیگر نیز انجام شده است.
سوال اینجا است که صرافی بانکها که همواره بانک مرکزی مانور
زیادی در مورد آنها داشته و از سایر صرافیها مجزا میکند ،چگونه
فعالیت کردهاند که اکنون به عنوان یک متهم ارزی باید به فعالیت
آن پایان داده شده و پلمب شوند .آیا نظارتی از سوی بانک مرکزی
و بانک مربوطه بر صرافی آن که از کانالهای اصلی توزیع ارز بود،
انجام نمیشد؟
اما در بررسی میدانی از بازار روز چهارشنبه ارز باید یادآور شد
که روز نسبتا آرامی را در مقایسه با روزهای قبل از خود پشت سر
گذاشت و با وجود اینکه در دو روز گذشته قیمتها در بازار افزایشی
و تا  ۱۰هزار و  ۹۰۰تومان پیش رفته بود ،برای دیروز تا  ۱۰هزار و ۷۰۰
تومان دالر معامله شد .همچنین یورو که تا  ۱۲هزار و  ۴۰۰تومان
افزایش قیمت داشت به  ۱۲هزار و  ۳۰۰تومان رسید .در صرافیها که
فروش ارز برای آنها در  ۲۳بخش خالصه می شود و ارز مسافرتی و

درمانی از جمله آنها است ،قیمتها تا حدی کمتر از دو روز گذشته
بود و به  ۱۰هزار و  ۶۰۰تا  ۱۰هزار و  ۷۰۰تومان برای فروش میرسید.
طی دو روز گذشته صرافیها دالر را بین  ۱۰هزار و  ۷۰۰تا  ۱۰هزار و ۸۰۰
تومان به افرادی که مدرک ارائه میکردند ،فروختند.
دالالن :قیمت میشکند
خبرگزاری مهر نیز در گزارشی آورده است :بازار آزاد تهران شاهد
معامالت زیادی است و در کنار آن دالالن هم با تحرکات بسیار در
گوشه و کنار خیابان مشغول خرید و فروش هستند .آنها بیشتر بر
روی خریدهای خرد تمرکز کرده اند و البته صرافیها نیز این فضا را
به آنها می دهند.
در واقع صرافیها از خریدهای درشت و کالن و حتی خرد بسیار
استقبال میکنند ،اما در موضع فروش ،از فروشهای خرد خودداری
میکنند؛ بنابراین مردم برای تامین نیازهای خرد خود ،مجبورند که به
داللها مراجعه کنند؛ این در حالی است که صرافی ها ،در موضع
خرید ،از هر خریدی استقبال می کنند و حتی اگر مشتری بیست
دالر هم داشته باشد ،میخرند.
در این میان دالالن میگویند که قیمت در حال پایین آمدن است
و به این بهانه ،از خرید ارز با قیمت هم ردیف تابلوی صرافی از
مردم خودداری میکنند و نرخهای بسیار پایین تری میگویند ،اما
در مقابل ،برای فروش ،نرخهایشان در خوشبینانه ترین حالت هم
ردیف صرافیها است.

محصول جدید و بهروز بانک سرمایه تحت
عنوان «کارتخوان موبایلی» ( )MPOSبه منظور
ایجاد سهولتی قابل توجه در پرداختهای
الکترونیک و گسترش کسب و کارهای سیار به
مشتریان ارجمند این بانک ارائه میشود.
به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه،
در این محصول جدید ،تنها با افزودن یک
قطعه سختافزاری (شیار کارتخوان) و
ن همراه هوشمند
نصب نرمافزار مربوطه ،تلف 
مشتریان میتواند به عنوان کارتخوان مورد
استفاده قرار گیرد .قابلیت حمل و نقل بسیار
ساده کارتخوان موبایلی ،یکی از امتیازات
بینظیری است که آن را به ابزار بسیار جذابی
برای دارندگان کسب و کارهای سیار مانند
شرکتهای پخش ،فروشندگان محصول در
محل و رانندگان تاکسی و پیکهای موتوری
تبدیل میسازد.
همچنین گفتنی است از طریق کارتخوان
موبایلی امکان مدیریت حساب کاربری
به صورت آنالین میسر بوده و با کمک
نرمافزارهای جانبی میتوان به گزارشگیری و
تحلیل تراکنشهای انجامشده پرداخت.
شایان ذکر است با درج شماره تلفن همراه
مشتری در نرمافزار نصبشده حین انجام
تراکنش ،عالوه بر رسید پیامکی بانک ،یک
رسید پیامکی نیز از سامانه  MPOSبرای
موبایل مشتری ارسال میشود و عدم وجود
رسید چاپی در این میان ،کارتخوان موبایلی
را به محصولی دوستدار محیط زیست تبدیل
میسازد .با وجود این ،در صورت نیاز مشتری
به رسید چاپی ،امکان چاپ تراکنش مذکور بر
روی کاغذ نیز وجود دارد .بدیهی است شماره
تلفن همراه مشتری به هیچعنوان در نرمافزار
پذیرنده ذخیره نمیشود.

در استان اصفهان انجام گرفت

افتتاح  10طرح صنعتی با تسهیالت
بانک صنعت و معدن
تعداد  10طرح صنعتی با تسهیالت بانک
صنعت و معدن درسال  1396در استان
اصفهان به بهره برداری رسید و در نتیجه آن
 821شغل جدید ایجاد شد.
تعداد  10طرح صنعتی با تسهیالت بانک
صنعت و معدن درسال  1396در استان
اصفهان به بهره برداری رسید و در نتیجه آن
 821شغل جدید ایجاد شد.
برای اجرای طرح های یاد شده مبلغ 6
میلیون و  600هزار یورو تسهیالت ارزی و 52
میلیارد تومان تسهیالت ریالی توسط این بانک
پرداخت شده است.

بانک مسکن اعالم کرد

صدور سیستمی ضمانت نامه های
گمرگی در بانک مسکن
تمامی شعب بانک مسکن با هدف تسریع
و تسهیل در فرآیند صدور و تایید ضمانت
نامه های گمرکی ،به سامانه سراسری و نوین
سازمان گمرک متصل شدند.
آذرماه سال گذشته سازمان گمرک
جمهوری اسالمی ایران برای دست یابی به
چهار هدف سامانه نوین سراسری را ایجاد
و راه اندازی کرد تا تمامی بانک ها با اتصال
به این سامانه امکان اخذ و ارسال تاییدیه
های گمرکی را به صورت سیستمی پیدا کنند.
این سامانه با هدف پشتیبانی امور مربوط
به صدور انواع ضمانت نامه های گمرکی،
کاهش تخلفات در ارائه ضمانت نامه به
گمرک ،ایجاد شفافیت بیشتر و همچنین
تسریع و تسهیل همکاری با بانکها ایجاد
شده است.

تالفی یک میلیارد دالری ترکها برای آمریکا

یارانهها امشب واریز میشود

افزایش  ۳۷درصدی قیمت مسکن در تهران

اختصاص بستههای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر

ترکیه در پی تیرگی روابط با آمریکا و در اقدامی
تالفی جویانه ،روی واردات طیف گستردهای از
کاالهای آمریکایی از خودرو گرفته تا الکل به
ارزش یک میلیارد دالر افزایش تعرفه اعالم
کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ ،این
تصمیم به دنبال درخواست روز سه شنبه
رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه ،برای
بایکوت محصوالت الکترونیکی آمریکا نظیر آیفون اپل به تالفی اقدامات
تنبیهی دولت ترامپ در چند هفته گذشته اعالم شد .آمریکا در اعمال
فشار بر ترکیه برای آزاد کردن یک کشیش آمریکایی به اقدامات متعددی
متوسل شده است .محاسبات بلومبرگ نشان میدهد کاالهایی که
فهرست آنها برای افزایش تعرفه اعالم شده است ،یک میلیارد دالر از
واردات کاالهای آمریکایی در سال گذشته را تشکیل میدهند که مشابه
میزان صادرات فوالد و آلومینیوم ترکیه است که هفته گذشته هدف
تعرفههای باالتر دولت آمریکا قرار گرفتند.
فوآت اوکتای ،معاون رئیس جمهور ترکیه ،در توئیتی نوشت :این
تصمیم نشان میدهد ترکیه پاسخ مناسبی به حمالت آمریکایی علیه
اقتصاد ترکیه میدهد.

یاران ه بگیران میتوانند ساعت  ۲۴امروز پنجشنبه
همزمان با  ۲۵مردادماه یارانه خود را دریافت
کنند.
به گزارش ایسنا ،یارانه مردادماه ،نودمین
مرحله از پرداخت یارانههای نقدی است که
از سال  ۱۳۸۹تاکنون به حساب سرپرستان
خانوار واریز می شود .یارانهبگیرانی که از
ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها در لیست
پرداخت بودهاند ،تاکنون هر نفر حدود چهار میلیون و  ۹۵هزار تومان
دریافتی داشتهند .یارانه مرداد به همراه افزایش حداقل مستمری
خانوارهای مدد جویان تحت کمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت
می شود .این خانوارها از سال گذشته و در قالب قانون بودجه مشمول
دریافت افزایش حداقل مستمری شدند و برای سال جاری نیز برای
آنها میزان دریافتی افزایش یافته است .در حالی دولت در هر ماه برای
پرداخت یارانه  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانی به ازای هر نفر بیش از ۳۶۰۰
میلیارد تومان پرداختی دارد که طبق آخرین آمارها حدود  ۷۷میلیون
نفر در هر ماه یارانه دریافت میکنند .غربالگری و حذف یارانهبگیران
پردرآمد همواره از تاکیدات کارشناسان و نمایندگان مجلس بوده اما طی
این سالها دولت در این زمینه عملکرد موفق چندانی نداشته است.

مرکز آمار برای هر مترمربع زیربنای مسکونی در
بهار  ۱۳۹۷نسبت به بهار سال گذشته در شهر
تهران افزایش  ٣٦.٩درصدی قیمت فروش را
برآورد کرده است.
به گزارش ایسنا ،مطابق با آمارهای مرکز آمار
ایران ،متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین
یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده
از طریق بنگاههای معامالت ملکی در شهر تهران ۶۱
میلیون و  ۷۵۶هزار ریال با میانگین مساحت  ٢٥٩مترمربع
بوده است که نسبت به فصل قبل  ٣.١درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل
 ٣٣.٧درصد افزایش داشتهاست .همچنین متوسط قیمت فروش هر مترمربع
زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در شهر تهران
 ۶۲میلیون و  ۴۷۵ریال با میانگین مساحت  ٨٨مترمربع و متوسط عمر بنای ١١
سال بوده است که نسبت به فصل قبل  ٦.٤درصد و نسبت به فصل مشابه
سال قبل  ٣٦.٩درصد ،افزایش داشته است .عالوه بر این متوسط مبلغ اجاره
ماهانه بهعالوه سه درصد ودیعهی پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای
مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در شهر تهران هم
 ۲۹۸میلیون و  ۳۶۷هزار ریال با میانگین مساحت  ٧٨مترمربع و متوسط عمر
بنای  ١٤سال بوده است که نسبت به فصل قبل  ٥.٨درصد و نسبت به فصل
مشابه سال قبل  ٢٦.٧درصد ،افزایش داشته است.

سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
درباره بسته حمایت غذایی گفت :امسال
دو کار کردیم؛ مستمری مددجویان کمیته
امداد و بهزیستی را از ابتدای سال  ۱۴درصد
افزایش دادیم و  ۷۰۰هزار خانوار به مرور در
نوبت دریافت مستمری قرار گرفتند .در ادامه
سال  ۹۷بستههای حمایتی را هم برای اقشار
آسیبپذیر در نظر میگیریم که فشار موجود به
حداقل برسد .به گزارش ایسنا ،انوشیروان محسنیبندپی در پایان جلسه
هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اینکه
وزارت کار برنامهای برای برگزاری شورای عالی دستمزد برای حمایت از
کارگران در برابر گرانیها دارد یا خیر ،عنوان کرد :آقای روحانی بر توجه به
اقشار کم درآمد و نیازمندان حمایتهای اجتماعی تاکید داشتند .به لحاظ
اینکه بگوییم تاریخی را برای این کار در نظر گرفته باشند ،اینطور نیست اما
در دستور کار است که حمایتهای اجتماعی خود را از اقشار کم درآمد در
مابقی سال  ۹۷داشته باشیم .بندپی تاکید کرد :در مورد ضمانتهایی که
بخواهیم تسهیل کنیم ،صندوق ضمانت تعاون برای مشاغل روستایی تا
 ۲۵۰میلیون تومان ضمانت را تقبل میکند تا بروکراسی بانکی را برای این
متقاضیان به حداقل برسانیم که زودتر کار را شروع کنند.

