توليدوجتارت

میوه در ایام عید حداکثر١٠درصد گران میشود
توگو با مهر بیان اینکه
رئیس اتحادیه بارفروشان از کاهش قیمت موز در بازار خبر داد و گفت :پیشبینی میشود برای ایام عید قیمت میوه حداکثر  ١٠درصد افزایش یابد .حسن صابری در گف 
تولید و عرضه میوه فراوان و قیمت ها پایین است ،گفت :قیمتها به قدری پایین است که کشاورزان متضرر می شوند .وی تصریح کرد :با توجه به شرایط موجود ،پیش بینی می شود در ایام
عید قیمت میوه حداکثر  ١٠درصد افزایش یابد .رئیس اتحادیه بارفروشان اضافه کرد :نوسان قیمتی نداریم ،چراکه هم تولید فراوان و هم ذخایر مناسب است .صابری همچنین از کاهش حدود ١٠
درصدی قیمت موز طی حدود  ٥روز اخیر خبر داد و گفت :هم اکنون قیمت هرکیلوگرم موز بین  ٥٢٠٠تا  ٥٥٠٠تومان است .وی درباره دالیل کاهش قیمت موز افزود :عرضه زیاد شده و قدرت
خرید مردم نیز کاهش یافتهاست.

«ابتکار» از وضعیت ایجاد و گسترش کسب و کارهای نوین گزارش میدهد
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شکل ظاهری زندگی روزمره ما نسبت به گذشته نه
چندان دور خودمان تغییرات زیادی در بستر زمان را
به طور آرام آرام تجربه کرده و اگر ظاهر زندگی خود را
با  20سال قبل و حتی پیش از آن مقایسه کنیم ،متوجه
می شویم که جوامع بشری توانستهاند از ابزار اختراعی
خود برای سهولت هرچه بیشتر بهرهبرداری کنند .این
موضوع را هنگامی می توانیم به صورت ملموس درک
کنیم که برای گرفتن تاکسی ،دیگر نیازی نیست که به
خیابان برویم ،دست بلند کنیم ،بر سر کرایه چانه بزنیم و
سپس سوار شویم .حتی قرار نیست که با تاکسی تلفنی
محل تماس بگیریم ،آدرس بدهیم و منتظر آمدن تاکسی
شویم .بلکه با لمس چند گزینه در پلتفرمی که در تلفن
همرامان داریم می توانیم تاکسی را با قیمت حداقلی و
رقابتی داشته باشیم .در مبحث خرید نیز همین اتاق رخ
داده ،به این صورت که دیگر نیاز نیست به مراکز فروش
مراجعه کنیم ،تمام مغازه ها را با صرف وقت بسیار زیاد
بگردیم و در نهایت کاالی مورد نیاز را انتخاب کنیم .با
گشت زدن در سایت فروشگاه های اینترنتی و یا برنامه
تلفن همراهی آنها ،می توانیم هرچه می خواهیم را با
استفاده از حراج هایی که همواره در این سایت ها وجود
دارد ،درب منزل تحویل بگیریم .از طریق این برنامه ها
که یک واحد صنفی کامل پشتوانه آن است ،می توانیم
مشاوره پزشکی و روانشناسی داشته باشیم ،می توانیم از
نیروهای خدماتی منزل استفاده کنیم ،تمام کارهای بانکی
خود را انجام دهیم ،خرید و فروش سهام داشته باشیم،
کتاب بخریم و بخوانیم ،کتاب صوتی گوش دهیم و ...
البته استفاده ما از این کسب و کارهای نوین ،با گسترش آن
ها در ایران آغاز نشده ،بلکه پیش از آن هم از دستاوردهای
تکنولوژیک کسب و کاری جهانی همانند گوگل ،یاهو ،یوتیوب و
 ....استفاده میکردیم و اگر نگاه زنجیرهوار به توسعه این کسب
و کارها در ایران داشته باشیم ،متوجه میشویم که توسعه
کسب و کارهای نوین و فعال در فضای مجازی ایران با اتکا به
تجاربی است که کسب و کارهای مشابه آنها در دره سیلیکونی
سانفرانسیسکو کسب کرده اند.

استارتاپها ،شرکتهای کوچکی هستند که معموال براساس
ایده و خالقیت یک نفر یا مجموعه ای از افراد شکل گرفتهاند؛
این شرکتها ،در تالش هستند که با استفاده از ایده جدید و
خالقیتی که در ارائه محصول یا خدمت از خود نشان میدهند،
درآمدزایی کنند .یکی از مزایای این نوع کسب و کارها ،رشد
سریع آنها است که سبب توسعه اقتصاد کشور شده و در
نتیجه اشتغالزایی باالیی نیز به همراه میآورند .نمونه موفق
شركتهایی که از مرحله استارتاپی به کسب و کار موفق
رسیدهاند گویای این مطلب است.
الزم به ذکر است که موفقیت این کسب و کارها در هر
محیطی ،نیاز به وجود زیرساختهای آی تی همهگیر در کشور
دارد .برخی از مزیت های كشور که آن را تبدیل به مقصد
مناسبی برای سرمایهگذاری شركتهای بینالمللی كردهاست،
شامل ضریب نفوذ باالی اینترنت ،موبایل و اینترنت موبایل
درکشور ،جوان بودن جمعیت به ویژه فارغ التحصیالن فنی ،بهره
برداری از تکنولوژی  ۳Gو فراهم شدن زیرساخت های تجارت
الکترونیکمیشود.

در حال حاضر ،اكوسیستم استارتآپ در ایران در دوران شكل
گیری خود قرار دارد .شركتهای نوپایی در ایران تشكیل شده
كه در عرصه ملی و بین المللی به موفقیتهای قابل مالحظهای
دست یافتهاند .در صورتی كه فضا و فرصت مناسب برای رشد
كارآفرینان و تقویت و حمایت از ایدهپردازان فراهم شود ،ایران
میتواند اكوسیستم كارآفرینی و استارتآپ خود را از مرحله
رشد به بلوغ رسانده و اقتصاد اینترنتی را به مرحله سودآوری
برساند.
شناخت استارتاپها به عنوان واحد صنفی
محمد طاهر فاضلی ،رئیس
دپارتمان کسب و کارهای نوین
اتاق اصناف ایران در گفتوگو
با روزنامه «ابتکار» در خصوص
وضعیت فعالیت اتاق اصناف
ایران گفت :از اردیبهشت ماه
سال جاری با دستور وزیر صنعت،
معدن و تجارت ابالغیه ای مبنی بر

علیرضا مقرب ،مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه البرز اعالم کرد

تشکیل اتحادیه فضای مجازی به اتاق اصناف آمد .بر این اساس
اتاق تالش کرد که در جهت ایجاد این اتحادیه تالش کند و در
شهریور  96نیز با برگزاری رای گیری در خصوص انتخاب اعضای
هیئت مدیره ،این اتحادیه رسما کار خود را آغاز کرد.
فاضلی در توضیح ضرورت ایجاد این اتحادیه گفت :در دنیای
امروز ،چه بخواهیم و چه نخواهیم ،کسب و کارهای به فضای
مجازی نقل مکان کرده اند و با گسترش اینترنت ،این روش نوین
کسب و کاری نیز قوت گرفته است .بنابراین داشتن چارچوب
قانونی به سالمت کار و همچنین موفقیت بیشتر آن ها کمک
می کند .اتاق اصناف در این اتحادیه رفتاری متفاوت با سایر
کسب و کار ها ندارد و به زودی بازرسی از اصناف فعال در این
حوزه نیز انجام می شود.
او افزود :همچنین حمایت های به جا و مناسبی نیز در حال
صورت گرفتن است .به طور مثال تفاهم نامه ای با صندوف
توسعه تحقیقات که ذیل وزارت صمت کار می کند ،در حال
برقراری است که طبق این تفاهم نامه ،تسهیالتی به شرایط آسان
به استارتاپ ها داده می شود .البته این شرایط از سایر منابع
سرمایه گذاری نیز به صورت کژدار و مریض برقرار بود ،اما اکنون
آسان تر شده و به مدارک کمتری نیاز دارد.
رئیس دپارتمان کسب و کارهای نوین اتاق اصناف ایران در توضیح
وضعیت گسترش کسب و کار های نوین از گذشته تا به آینده گفت:
استارتاپ ها از طریق حوزه های حمل و نقلی و همچنین فروش
کاالی اینترنتی ،جای خود را در جامعه باز کرده و خود را تبدیل به
کسب و کارهای عریض و طویل کردند .اما اکنون تقریبا می توان
گفت که در تمام حوزه ها اعم از خدمات منزل ،ترابری ،دارویی و
 ...فعال شده اند و حتی در حوزه های پزشکی ورود پیدا کردند .در
آینده نیز با استارتاپ ها و به تبع آن کسب و کارنوین در حوزه های
خدمات فنی مواجه خواهیم شد که البته تمام این فعالیت به پشتوانه
جوانان مبتکر ،خالق و تحصیلکرده است .این روند در آینده میان
مدت به توسعه کسب و کارهای سنتی هم کمک می کند و می
تواند فضای اقتصاد کشور را با دگرگونی جدی مواجه کند.
او گفت :پیشبینی ما تا سال ۱۴۰۰دستیابی به بیش از ۳۰۰
هزار کسب و کار الکترونیکی است .بنابراین وجود اتحادیه کسب
و کارهای مجازی میتواند به ساماندهی این مجموعه مثال با
راهاندازی بخش بازرسی کمک کند.
فاضلی در ادامه به نظارت و حمایت دپارتمان کسب و کار
نوین در اتاق اصناف اشاره کرد و گفت :در مواقعی که اتحادیه
توان مقابله با تخلفات را نداشته باشد؛ اتاق امکان ورود دارد و گره
از مشکل باز میکند.

ی ۹۷
وضعیت ژلهای استانداردهای ۸۵گانه خودرویی تا د 
در حالی معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از تعدیل استانداردهای  ۸۵گانه
خودرویی خبر میدهد که سازمان ملی استاندارد ایران با موضع مخالف نسبت
به این مسئله واکنش نشان داده و قصد کوتاه آمدن ندارد.
به گزارش ایسنا ،به تازگی محسن صالحینیا ،معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از
توافق صورت گرفته با سازمان ملی استاندارد در ارتباط با تعدیل استانداردهای  ۸۵گانه
خودرویی خبر داد و اعالم کرد که قرار است در بخش استانداردهای اختیاری تعادل
الزم ایجاد و به نوعی بازنگری در این زمینه صورت گیرد .مسئلهای که با مخالفت صریح
نیره پیروزبخت  -رئیس سازمان ملی استاندارد ایران -روبرو شد و بیان کرد که به دلیل
اهمیت سالمت و ایمنی مردم از این موضوع عقبنشینی نخواهد کرد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره اعتراض خودروسازان مبنی بر استانداردهای
 ۸۵گانه خودرویی ،می گوید :برخی از این استانداردها در اروپا نیز استانداردهای تشویقی
است بنابراین با سازمان ملی استاندارد هماهنگ شده که استانداردهای مربوط به ایمنی
معادل آخرین استانداردهای روز باشد ولی قرار شده در ارتباط با استانداردهای اختیاری،
تعادل الزم ایجاد شود و به نوعی میتوان از اصطالح بازنگری استفاده کرد.
وی در این خصوص که استاندارد  ۸۵گانه خودرویی پیش از این در شورای
سیاستگذاری خودرو به تصویب رسیده و چه دلیل دارد که مجددا در ارتباط با آن
بازنگری شود نیز میگوید :مجددا تاکید میکنم که برخی استانداردهای در نظر گرفته
شده که شامل استانداردهای اختیاری میشود شرایط اجرای آن در اروپا هم فراهم
نیست .اینگونه نیست که ما امروز چیزی را مصوب و بعد بگوییم که نمیخواهیم آن را
اجرایی کنیم .با توجه به شرایط پیش آمده باید بهینه عمل کنیم و به خوبی میدانیم
که سازمانهایی نظیر استاندارد و محیط زیست نسبت به اجرای قوانین تاکید دارند.

خبر
ثبت سفارش با دالر ممنوع شد

ثبت سفارش واردات با نوع ارز دالر آمریکا ممنوع شد.
بر اساس ابالغ بانک مرکزی ،از روز چهارشنبه  9اسفند ماه ثبت سفارش
واردات با نوع ارز دالر آمریکا امکانپذیر نخواهد بود.
البته تاکید شده است که این ابالغیه شامل درخواستهایی که قبل از این تاریخ
مجوز هشت رقمی ثبت سفارش خود را دریافت کردهاند نمیشود.
در هفتههای گذشته به واسطه تغییرات ایجاد شده در سامانه ثبتسفارش و به دنبال
آن عدم پاسخگویی بانکها بسیاری از تجار در تامین ارز برای ترخیص کاالی خود با
مشکالت متعدد مواجه شدند.
در آن مقطع بر روی سامانه ثبت سفارش تجار ملزم بودند یکی از گزینههای ارز
از طریق بانکی یا غیر بانکی را انتخاب کنند ،اما در صورت انتخاب گزینه غیربانکی
بالفاصله درخواست آنها رد میشد .بر همین اساس واردکنندگان انواع کاال ملزم
ک میشدند ،اما به هنگام مراجعه به شعب
به انتخاب گزینه تامین ارز از طریق بان 
بانکهای مختلف مسئوالن و متصدیان بانکها اظهار بیاطالعی کرده و تاکید
میکردند مصوبهای به دست آنها نرسیده است.
پس از گذشت مدتی از عملیاتی شدن خرید الکترونیکی ارز اعالم شد :با هماهنگی
به عمل آمده با بانک مرکزی بخش خرید الکترونیکی ارز در سامانه عملیاتی شده و
کاربران میتوانند از روز دوشنبه هفتم اسفندماه درخواست خرید ارز خود از صرافیها
را در این سامانه ثبت کنند.
طبق اعالم قبلی ،در فاز نخست این امکان برای درخواستهای خرید دارای نوع
ارزهای یورو و یوان فراهم شده و اعالم شد :درخواستهای خرید ارز برای صرافیهای
بانکی ارسال میشود و به مرور زمان صرافیهای غیربانکی نیز به سیستم اضافه خواهند
شد.
همچنین اینگونه اطالعرسانی شد که عالوه بر انواع ارز از پیش اعالم شده از طریق
این سامانه امکان ثبتنام با انواع دیگری از ارز هم فراهم شده است.

مخالفت صریح سازمان ملی استاندارد با تعدیل استاندارهای  ۸۵گانه
اما بالفاصله نیره پیروزبخت با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد همچنان بر موضع
خویش درباره زمان بندی اجرای استانداردهای خودرویی تاکید دارد ،اظهار میکند :بر
اساس مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو ،تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف
به اجرای استانداردهای مذکور طبق جدول زمان بندی اعالم شده از سوی سازمان ملی
استانداردهستند.
وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران مصمم به اجرای تمامی
استانداردهای  ۸۵گانه در جدول زمانی اعالم شده است و به دلیل اهمیت سالمت
و ایمنی مردم از این موضوع عقب نشینی نخواهد کرد ،میگوید :سازمان ملی
استاندارد در اجرای استانداردهای جدید کامال شفاف و مطابق برنامه اعالم شده
عمل خواهد کرد و در نحوه اجرای این استانداردها با توجه به بسترهای موجود ،با
خودروسازان همکاری می کند و از هر یک از خودروسازان درخواست شده است
برنامه اجرایی دقیق خود درباره نحوه اجرای استانداردهای مذکور را به این سازمان
گزارش کنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه از سال  ۲۰۱۴تغییرات ساختاری در
استانداردهای خودرویی اتحادیه اروپا صورت گرفت و براساس رویکرد جدید این اتحادیه،
استانداردهای مورد تایید سازمان ملل که جنبه فراگیرتر و سختگیرانه تری دارند به جای
استانداردهای خودرویی جاری در اتحادیه ،مورد پذیرش قرار گرفت ،خاطرنشان میکند:
مالک سازمان ملی استاندارد همین استانداردهای بین المللی است که در اتحادیه اروپا
و بسیاری از کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفتهاند و از سال  ،۱۳۹۳موضوع این
تغییرات به خودروسازان اعالم و درباره برنامه زمانی اجرای این استانداردها توافق شده
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و این توافق در شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت و
نمایندگان خودروسازان در سال  ۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفته است.
پیروزبخت ادامه میدهد :تمامی استانداردهای تأیید نوع خودرو ،به عنوان یک
مجموعه واحد ناظر بر ایمنی عملکردی خودرو هستند و این استانداردها با بررسی
جنبه های مختلف عملکردی و الزامات مربوط به ایمنی قابلیت پذیرش نوع خودرو
را مورد ارزیابی قرار می دهند .البته استانداردهای تأیید نوع تنها به عنوان معیار قابل
پذیرش ایمنی عملکردی خودرو در سطح دنیا ،مورد بررسی قرار گرفته و این استانداردها
یکی از شاخص های کیفیت خودرو به شمار می آیند کما اینکه در سطح اروپا نیز
خودروسازان مختلف با سطوح فناوری و کیفیت متفاوت وجود دارند .سایر شاخص های
کیفیت همچون خدمات پس از فروش و قیمت در حیطه اختیارات این سازمان نیست و
مواردی چون نوآوری در طراحی و ساخت و امکانات ویژه ،در فضای رقابتی و با خالقیت
خودروساز به افزایش کیفیت کمک می کند.
به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در حال حاضر تمامی خودروهای تولیدی
در اتحادیه اروپا ملزم به رعایت این استانداردها هستند و با توجه به تغییرات شتابنده
دنیای خودرو ،در ایران نیز باید هر چه سریعتر امکان بومی سازی این فناوریهای جدید
فراهم شود و از این رهگذر قیمت تمام شده خودروها کاهش یابد.
چه سرنوشتی در انتظار استانداردهای  ۸۵گانه خودروهاست؟
حال باید منتظر ماند و دید که چه سرنوشتی در انتظار استانداردهای  ۸۵گانه
خودرویی تا ابتدای دی ماه سال آینده به عنوان فاز سوم اجرای این استانداردها خواهد
بود .آیا درخواست وزارت صنعت ،معدن و تجارت در این زمینه به سرانجام میرسد یا
سازمان ملی استاندارد ایران به هیچ وجه از تصمیم اتخاذ شده کوتاه نخواهد آمد؟

وزارت صنعت ،معدن و تجارت در نظر دارد به منظورفروش خودروهای مازاد ،با جزئیات
مندرج در اسناد مزایده را ،از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای ،با بهره گیری از سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد ایران" با شماره مزایده  ۱۰۰۹۶۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳به صورت
الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشاردرسایت :مورخ  1396/12/09ساعت -11: 30 :آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :مورخ  96/12/21ساعت 11:00
زمان بازگشایی پیشنهادات مورخ  1396/12/21ساعت  – 15:00زمان اعالم به برنده مورخ  1396/12/21ساعت 15:15
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
 -1برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل
دریافت اسناد مزایده ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده ( ودیعه ) ،ارسال پیشنهاد قیمت ،باز گشایی پاکات ،اعالم به برنده،
واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه مذکور انجام می پذیرد.
 -2پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید
به عمل آورید.
 -3اصل ضمانت نامه می باید حسب شرایط ،ضوابط و زمان بندی مزایده در پاکت ،به صورت در بسته به امور قراردادها و
مناقصات وزارت صنعت ،معدن و تجارت تحویل گردد.
 -4عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ( توکن ) با شماره های
ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021-41934 :
دفتر ثبت نام استان تهران  88969737و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه  www.setadiran.irبخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر"
موجود است.
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی

بیمه البرز تاکنون  35میلیارد تومان بابت
زلزله کرمانشاه خسارت پرداخته است
مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه البرز اعالم کرد که تاکنون  15هزار مورد
خسارت ناشی از زلزله روز  21آبان ماه در استان های کرمانشاه ،ایالم و
کردستان به این شرکت اعالم شده است.
علیرضا مقرب افزود :از این تعداد  13هزار و  375مورد مربوط به استان کرمانشاه
است که  12هزار و  500مورد آن مربوط به موارد اعالمی از سوی بنیاد شهید و امور
ایثارگران است.
وی با بیان این نکته که بنیاد شهید و امور ایثارگران در تمام کشور در مقابل
خسارت های ناشی از بالیای طبیعی تحت پوشش بیمه البرز قرار دارد ،ادامه داد :از نظر
تعداد بیمه شدگان تحت پوشش در استان کرمانشاه ،بیمه البرز با داشتن  60هزار بیمه
شده در رتبه نخست شرکت های بیمه قرار دارد که  34هزار و  421نفر از این بیمه
شدگان ،افراد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند.

با پرداخت  300میلیارد ریال تسهیالت

بانک سپه اولین بانک در حمایت بنگاه های کوچک
و متوسط شناخته شد
مدیر شعب منطقه خوزستان گفت:بانک سپه با پرداخت بیش از  300میلیارد
ریال تسهیالت به بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط استان خوزستان رتبه
اول را در بین بانک های استان کسب کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه،سعید منصوریان طبایی ضمن اعالم مطلب
فوق،افزود :با توجه به سیاست های اقتصادی دولت مبنی بر افزایش منابع بانک ها از
راه های مختلف نظیر،فروش اموال مازاد و جذب منابع و تخصیص آن به واحد های
تولیدی،موفقیت بانک سپه در فروش امالک مازاد و رشد منابع در استان خوزستان در
راستای اهداف اقتصادی دولت و سیاست های کالن بانک بوده است.

تفاهم نامه ارائه ابزار های نوین تامین مالی بانک تجارت
با شرکت پتروپارس
بانک تجارت با هدف استفاده از ظرفیت های داخلی و افزایش تعامالت
طرفین در اجرای پروژه های ملی با شرکت پتروپارس تفاهم نامه همکاری
امضاء کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت  ،این تفاهم نامه با موضوع ارائه خدمات نوین
مالی ،روز سه شنبه هشتم اسفند ماه در مراسمی به امضای رضا دولت آبادی مدیرعامل
این بانک و حمید اکبری مدیرعامل شرکت پترو پارس رسید .
دولت آبادی با بیان اینکه بانک تجارت بانک عامل بسیاری از پروژه ها در صنعت
پتروشیمی بوده و به صورت سندیکایی در این بخش تسهیالت پرداخت کرده است،
افزود :با انعقاد این تفاهم نامه بانک تجارت به عنوان بانک عامل در اقدامات مربوط
به تامین مالی پروژه های شرکت پتروپارس از طریق صندوق توسعه ملی،بانک های
خارجی و خطوط اعتباری بین المللی ایفای نقش خواهد کرد.

توسعه خدمات بانک ملی ایران با ارس بانک اسپانیا
غالمرضا پناهی عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی
ایران با لوئیس کاسادو مدیر عامل و مانوئل گریجوتا مدیر تجاری ارس بانک
اسپانیا دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،در این دیدار پناهی با اشاره به پتانسیل ویژه
بانک ملی ایران در ارائه خدمات موثر به تجار ایرانی واسپانیایی به منظور دریافت خدمات
و فراهم کردن زمینه های الزم جهت سرمایه گذاری داخلی وخارجی ،به ایجاد بسترهای
های الزم برای توسعه روابط کارگزاری میان بانک ملی ایران و ارس بانک اشاره کرد.

استاندار خراسان رضوی:

تسهیالت قرض الحسنه به کاهش نرخ بیکاری
در استان کمک می كند
استاندار خراسان رضوی گفت :نرخ بیکاری استان در پایيز امسال به ۸.۸
درصد رسيد که با پرداخت مناسب تسهيالت قرض الحسنه به بانوان و بهره
گيري مطلوب از فرصت به وجود آمده توسط بانک قرض الحسنه مهر ايران
مي توان نرخ بيکاري را به حداقل رسانده و بخشي از بيكاري را جبران كرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران،عليرضا رشيديان استاندار
خراسان رضوي در ديدار با عدالتي مديرشعب بانک قرض الحسنه مهر ايران در اين
استان افزود :قبل از انقالب اسالمي يکي از مشکالت جدي در حوزه بانوان ،پايين بودن
ميزان تحصيالت آنان بود اما به بركت انقالب اسالمي ميزان تحصيالت عالي در ميان
بانوان كشور افزايش قابل توجهي داشته و فرصت براي حضور شايسته در جامعه و بروز
استعدادهاي آنان ايجاد شده است.

با هدف رفع موانع تولید و با حمایت موثر بانک پارسیان برگزارشد

نشست تخصصی تامین مالی
شرکت های کوچک و متوسط ()SME
نشست تخصصی تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط ( ،) SMEاز
سوی مرکز آموزش و تحقیقات بانکداری اسالمی بانک پارسیان و با حضور
مدیران بانک پارسیان ،مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بنیاد برکت ،اعضای
هیات علمی دانشگاه ها و سایر اندیشمندان در تاریخ  8اسفند  96و در محل
سالن همایش های سازمان صدا و سیما برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان ،در این نشست که با سرفصل های ،چالش ها
و تجارب موفق تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط ،راهکارها ،تاثیر و مدل های
کسب و کار پیشنهادی برای تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط برگزار شد ،سید
علی موسوی ،عضو هیات مدیره موسسه دانش بنیان برکت پیرامون تامین مالی از طریق
جمع سپاری ؛ محمود بت شکن ،عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان پیرامون مالحظاتی
در تاثیر استفاده از مدل های رتبه بندی داخلی در استاندارد بال  ۲بر تامین مالی
شرکت های کوچک و متوسط؛ محمود مرادی ،عضو هیئت علمی دانشگاه گیالن
پیرامون تحلیلی بر چالش های بنگاه های کوچک و متوسط در تامین مالی اثربخش
و ارائه راهکارهایی با بهره گیری از نمونه های موفق جهانی و امیر عزیزی ،دانشجوی
دکترای اقتصاد دانشگاه تهران ،پیرامون تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط و
ضرورت ارایه راهکارهای مبتنی بر فناوری مالی به ایراد سخنرانی پرداختند.

