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در قالب طرحهای تسهیالتی حوزه اعتباری
اجرایی میشود
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«ابتکار» پیش بینی اکونومیست و دالر  ۱۸هزار و  ۵۰۰تومانی طی  ۴سال آینده را بررسی کرد

اضافه شدن  36اپراتور جدید
به شبکه رومینگ بینالملل
همراه اول

رودست ریال به دالالن دالر؟

حمایت بانک رفاه کارگران از
مستمریبگیران سازمان تامین
اجتماعی و فعاالن حوزه سالمت

بانک رفاه کارگران با پرداخت حدود  19هزار
میلیارد ریال تسهیالت در  7ماهه ابتدایی سال
جاری در قالب طرحهای فعال حوزه اعتباری ،به
سهم خود سعی کرد تا به عنوان یکی از بانکهای
تجاری کشور نقش پر رنگ و موثری در راستای
حمایت از تولید ملی در شرایط پاندمی کرونا
و همچنین تحقق اهداف شعار سال تولید ملی؛
پشتیبانیها و مانعزداییها ایفا کند.
از جمله طرحهای تسهیالتی این بانک طرح
کرامت است که جامعه هدف آن را
مستمریبگیران و بازنشستگان تحت پوشش
سازمان تامین اجتماعی ،تشکیل میدهند.
بانک در  7ماهه ابتدایی سال  1400بالغ بر
 11.582میلیارد ریال تسهیالت در قالب این
طرح پرداخت کرده است که به واسطه شرایط
ویژه ناشی از بیماری کرونا ،عموما به صورت
غیرحضوری پرداخت شده است.
بانک رفاه کارگران به عنوان یک بانک
سالمتمحور همچنین با هدف حمایت از
فعاالن حوزه سالمت کشور در شرایط ویژه ناشی
از شیوع ویروس کرونا ،از ابتدای سال جاری
تا پایان مهر ماه بالغ بر  5.500میلیارد ریال
تسهیالت در قالب طرح مهر سالمت به واجدین
شرایط پرداخت کرده است.
از دیگر طرحهای فعال حوزه اعتباری بانک رفاه
طرح اساتید است که با هدف حمایت تسهیالتی
از جامعه اساتید کشور اجرایی میشود .بانک
در  7ماهه ابتدایی سال جاری حدود  19هزار
میلیون ریال تسهیالت در قالب این طرح به
جامعه اساتید کشور پرداخت کرده است.
الزم به ذکر است ،طرحهای ربیع رفاه،
رفاهسازان ،سودمند ،حامی پذیرندگان
رفاه ،بورس کاال و انرژی و ....از دیگر طرحهای
تسهیالتی بانک رفاه کارگران هستند که با هدف
حمایت اعتباری از بخشهای مختلف اجتماعی،
فرهنگی ،دانشگاهی و ...اجرایی میشوند.

بازاروسرمایه

افزایش و نوسان قیمت در بازار ارز در حالی
است که برخی از پیشبینیها نوید کاهش قیمت
دالر در سالهای آینده میدهد .مجله سرشناس
اکونومیست پیشبینی کرده است که قیمت دالر به
 18هزار و  500تومان خواهد رسید .بر اساس گزارشی
از تحریریه مجله سرشناس اکونومیست در ارزیابی
شاخصهای کالن اقتصادی ایران برای سالهای
آینده(تا سال  )2026پیشبینی کرده است که قیمت
دالر آمریکا در یک کاهش ممتد به  18هزار و 500
تومان خواهد رسید.
این مجله معروف معتقد است که توافق محدودی
بر سر برنامه هستهای ایران در مذاکرات وین انجام
خواهد شد و پس از آن شاهد کاهش قیمت دالر
آمریکا و سایر ارزهای خارجی در بازار خواهیم بود ،به
طوری که دالر آمریکا در سال  2023به  18هزار 500
تومان خواهد رسید.
اکونومیست پیشبینی کرده است که قیمت
دالر در سال آینده میالدی  20هزار و  600تومان
خواهد بود و در سال  2023به  18هزار و  500تومان
میرسد .اما پس از آن به تدریج افزایش قیمت
داشته و در سال  2026به  28هزار و  700تومان
میرسد .که این پیشبینیها با آنچه در فضای
داخلی ایران انجام میشود تفاوتهای اساسی دارد
و بر متغیرهای بلندمدت اقتصاد کالن مبتنی است.
اعداد پیشبینی شده توسط اکونومیست رُند شده
است.
پیشبینی دور از ذهن
میثم رادپور کارشناس بازار ارز در خصوص
پیشبینی مجله اکونومیست در مورد نرخ دالر
به «ابتکار» گفت :این پیشبینی دور از واقعیت
است مگر اینکه مجله اکونومیست اطالعاتی داشته
باشد که ما آن را نمیدانیم .فعال افق مذاکرات
مثبت نیست ضمن اینکه حتی اگر مذاکرات به
نتیجه برسد تاثیر آن تنها بانک م ُسکن مقطعی
و کوتاهمدت خواهد بود .این در حالی است که
تورم در اقتصاد ما بسیار جدی است و از سوی
دیگر کسری بودجه یکی از اصلیترین نگرانیهای
اقتصاد ما است عالوه بر این شرایط ما معتقدیم
در سالهای آینده تورم همچنان باال خواهد بود
بنابراین پیشبینی دالر  ۱۸۵۰۰تومان در سالهای
آتی دور از ذهن است.
این کارشناس بازار ارز ادامه داد :دالر در پایان سال
با توجه به شرایطی که اقتصاد دارد میتواند افزایشی
باشد و هیچ مانعی برای این افزایش در میان نیست.
رادپور افزود :ما باید ببینیم چه پیشبینی از وضعیت
اقتصاد در سالهای آینده داریم آیا قرار است تولید
افزایش پیدا کند از سوی دیگر تورم کاهش یابد و با
دنیا ارتباط برقرار کنیم؟ حتی اگر تمام این این مسائل
را در کنار هم داشته باشیم دالر باز به عددی که
پیشبینی شده است نخواهد رسید.

کیمیانجفی

kimia.najafi.23@gmail.com

ش خود بار دیگر شاهد افزایش قیمت و نوسان شد بهگونهای که در بازار غیررسمی دالالن
مذاکرات برجامی روز جمعه به پایان رسید و بازار ارز در اولین واکن 
دالر را در کانال  ۳۰هزار تومان به فروش میرسانند .صرافی ملی نیز قیمت دالر را با افزایش  ۴۰۰تومانی اعالم کرد .بر این اساس قیمت دالر برای فروش
در صرافی ملی ۲۷۷۳۳ ،تومان اعالم شد.

رادپور :ما
معتقدیمدر
سالهای آینده
تورمهمچنان
باال خواهد
بودبنابراین
پیشبینیدالر
 ۱۸۵۰۰تومان
لهای
در سا 
آتی دور از ذهن
است
این کارشناس بازار ارز اظهار کرد :واقعیت این
است که وضعیت اقتصاد ایران نسبت به گذشته نه
تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است و افقی که
از تورم مشاهده میشود به شدت نگرانکننده است،
بنابراین تصور سقوط قیمت در هر بخشی از اقتصاد
تا  5سال آینده دور از انتظار خواهد بود.
رادپور در پاسخ به این پرسش که به نتیجه رسیدن
مذاکرات تا چه اندازه میتواند بازار ارز را سر و سامان
دهد گفت :ما باید توقعمان را از مذاکرات روشن
کنیم .در گذشته ما تجربه یک توافق را داشتیم و
آثار آن را در بازار شاهد بودیم .در آن سالها ما توقع
بسیار باالیی از برجام داشتیم و همین توقعات آثار
خود را در بازار گذاشت و قیمت ارز حدود  ۱۵درصد
افت کرد.
وی افزود :برجام گذشته با آن کیفیت تاثیراتی را

در بازار ارز داشت اما اکنون بسیاری معتقدند این
برجام کیفیت برجام سابق را ندارد بنابراین انتظار ما
باید از نتیجه مذاکرات کمتر باشد .این در حالی است
که اکنون وضعیت کلی اقتصاد نسبت به گذشته
بدتر شده و منابع ارزیمان ضعیفتر شده است .در
این شرایط نمیتوان توقع داشت نتیجه برجام اثری
عجیب و غریب در بازار ارز داشته باشد.
این کارشناس بازار ارز با اشاره به جو روانی ناشی
از به نتیجه رسیدن مذاکرات ادامه داد :بدون شک
به نتیجه رسیدن مذاکرات یک خبر خوب برای بازار
ارز به حساب میآید اما نمیتوان تصور کرد که این
اتفاق ورق بازار را برمیگرداند و یک تاثیر بلندمدت
به همراه دارد.
رادپور گفت :با توجه به مسائل اشاره شده برای
هر پیشبینی از وضعیت بازار در ابتدا باید ببینیم که

تجارت الکترونيک پيشگامان آتيه صبا
شرکت
بویراحمد:
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و

توسعه با فناوری روز دنیا
 ۴۷۰میلیارد ریال برایهمگام
خدمات
ارائه
گردشگری گچساران در
شود
گذاری می
سرمایه
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد هفت طرح بزرگ حوزه گردشگری
با  ۴۷۰میلیارد ریال سرمایه گذاری در شهرستان گچساران در حال اجراست.
خبرنگاران استان کهگیلویه و بویراحمد در یک تور یک روزه از پروژههای گردشگری شهرستان گچساران
بازدید کردند.
اصحاب رسانه به همراه مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان و مدیر شهرستان
گچساران با همت آزانس گردشگری دیارتور گنبد ابتدا از روستای بیدزرد بازدید و در جمع زنان هنرمند
صنایع دستی حضور پیدا کردند.
بافندگان صنایع دستی نداشتن بیمه ،نبود بازارچه فروش محصوالت و عدم بهرهمندی از تسهیالت صنایع
دستی را سه چالش اساسی دانستند و خواستار رسیدگی مسئوالن حوزه صنایع دستی به این دغدغهها شدند.
مجید صفایی مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه "بیدزرد” روستای هدف
گردشگری است ،گفت :طی جلسهای در شهرستان گچساران و همچنین مرکز استان بیمه زنان صنایع دستی
را پیگیری و رفع خواهیم کرد.
وی از تالش برای ثبت ملی این روستا خبر داد و گفت :برای ثبت ملی روستای سربیشه و بیدزرد در حوزه
صنایع دستی برنامه ریزی شده که پایان امسال و سال آینده ثبت شود که بعد از ثبت خدماتی ارائه خواهیم کرد.
صفائی با بیان اینکه فروش دستبافتهای صنایع دستی از مطالبات هنرمندان این حوزه است ،گفت :اقدامات
الزم در این خصوص انجام میشود.
بازدید از چندین مجتمع تفریحی رفاهی و موزه مردمشناسی دیگر پروژههایی بود که مورد بازدید رسانهها قرار
گرفت .مدیرکل گردشگری کهگیلویه و بویراحمد در همین خصوص گفت :گچساران به عنوان بام نفت ایران
عالوه بر حوزه نفت در گردشگری هم باید پویا و سرزنده باشد که اقداماتی در این زمینه در حال انجام است.
وی بیان کرد :در همه جای دنیا گردشگری جایگزین نفت است .بیدزرد و سربیشه پایلوت صنایع دستی است
و میطلبد رسانه قابلیتهای این حوزهها را معرفی کنند ،قول دادیم که در بحث تسهیالت و آموزش و بیمه
حمایتکنیم.
این مسئول با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان در حوزه گردشگری گفت ۴۱ :پروژه بخش گردشگری در
سطح استان فعال است که  ۷مورد از این پروژهها با مشارکت بخش خصوصی در شهرستان گچساران در حال
احداث است .که در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری موجب تحول در این شهرستان خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :حجم سرمایهگذاری
این طرحها  ۴۷۰میلیارد ریال است و اشتغالزایی قریب به  ۸۴نفر است ،این نوید را میدهیم که از اعتبارات
وزارتخانه و تبصره  ۱۸استفاده میکنیم.
صفایی با اشاره به طرحهای بومگردی گفت :آثار تاریخی متعددی در گچساران وجود دارد ،البته ظرفیتهای
آبی استان مغفول مانده است  ۱۵۰میلیارد تومان برای اجرای طرحهای آبی ،گردشگری ورزشی اطراف سد
چمشیر پیشبینی شده است ،سرمایهگذار طرح مشخص شده و وارد فاز اجرایی میشود.
وی از اختصاص  ۶۰۰میلیون تومان برای احداث زیرساختهای گردشگری امامزاده بی بی حکمیه خبر داد و
گفت :در سفر رئیس جمهور به استان مبلغ  ۸۰۰میلیون تومان دیگر به این اردوگاه اختصاص یافت تا اردوگاهی
در خور شان زوار ایرانی و خارجی احداث شود.
وی بیان کرد :طی نامهای به وزیر گردشگری درخواست دادیم زیرساختهای گردشگری در جوار برخی امام
زادگان استان احداث شود.
وی از راهاندازی خانه مسافر در شهرستانهای استان خبر داد و گفت :با ساماندهی خانه مسافرها میزبان
خوبی بعد از پایان بیماری کرونا برای مسافران و گردشگران داخلی و خارجی باشیم.
گفتنی است این برنامه به همت اژانس مسافرتی دیارتور انجام شد که یکی از دفاتر خدمات گردشگری فعال
در سطح استان و کشور است ،خانم امینی مدیر این آژانس طی این برنامه گفت :تا کنون توانسته ایم ۳۵۰
مورد ویزای درمانی برای گردشگران خارجی صادر کنیم و طی این مدت گردشگران که اغلب آنها خارجی بودند
برای درمان به ایران سفر و در شهرهای مختلف از جمله یاسوج به درمان بپردازند.

کیفیت مذاکرات تا چه اندازه خواهد بودو بر سر چه
مسائلی توافق میشود.
این کارشناس بازار ارز اظهار کرد :من گمان
نمیکنم که نتیجه برجام برای مدت طوالنی بازار
را تحت تاثیر قرار دهد چرا که ما با بحران تورم در
داخل روبهرو هستیم .اجناس ما حدود  ۴۰درصد
گران میشود و دالر هم از این قاعده مستثنی نیست
مگر اینکه همه اجناس در اقتصاد گران شود اما دالر
ثابت بماند که در آن شرایط هم قطعا ً یک جای کار
میلنگد .بنابراین برای بهبود شرایط و کنترل قیمتها
باید بر روی تورم بحث و بررسی بشود.
رادپور ادامه داد :اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم
بدونشک دالر افزایش خواهد ماند اما اگر تورم
کنترل شود وضعیت قیمت در تمام بازارها مدیریت
خواهد شد.

با افزایش  36اپراتور از  31کشور به شبکههای
قابل استفاده برای سیمکارتهای اعتباری در
رومینگ بینالملل همراه اول ،دایره ارتباطات
مشترکان تلفن همراه گستردهتر شد.
براساس توافقات جدید اپراتور اول تلفن
همراه ایران با اپراتورهای خارجی ،تعداد
شبکههای خارجی که مشترکان اعتباری
میتوانند با استفاده از سیمکارت خود از
سرویس رومینگ بینالملل استفاده کنند ،به
 139اپراتور در  85کشور افزایش یافت.
با پیوستن این رنج جدید از اپراتورهای بین
المللی به جدول کشورهای طرف قرارداد
همراه اول با امکان شارژینگ آنالین برای
سیمکارتهای اعتباری ،مشترکان اعتباری
همراه اول میتوانند از سرویس رومینگ
بینالملل در گستره وسیعتری از جهان
بهرهمند شوند.
مشترکان دائمی نیز بدون دغدغه از
هزینههای علیالحساب ،میتوانند با
استفاده از امکان شارژینگ آنالین سامانه
صورتحساب همراه اول ،به راحتی از این
شبکهها بهرهمند شوند.
گفتنی است ،امکان استفاده از تلفن همراه
برای ارسال یا دریافت صوت ،دیتا و پیامک
هنگام مسافرت به خارج از محدوده جغرافیایی
تحت پوشش شبکه اپراتور کشور مبدا ،با
استفاده از شبکههای تلفن همراه کشور مقصد
را سرویس رومینگ بینالملل میگویند.
مشترکان همراه اول میتوانند قبل از
سفرهای خارجی ،با شمارهگیری کد دستوری
«ستاره  10ستاره  29مربع» از فعال بودن
سرویس رومینگ خود اطمینان حاصل کنند.
عالقه مندان میتوانند برای کسب اطالعات
بیشتر به صفحه رومینگ همراه اول به نشانی
 https://mci.ir/roamingمراجعه کنند.

