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اخبار

قائم مقام موسسه اعتباری ملل در همایش
مسئوالن حقوقی مطرح کرد

با تعامل با مشتریان نسبت به وصول
مطالبات اقدام کنید

مدیر کل حراست ایمیدرو خبر داد

سیگنال حذف قرعه کشی به بازار خودرو

قیمت خودرو این روزها در بازار آزاد کاهشی شده
و فعاالن بازار موضوعات متعددی را دلیل شروع افت
قیمتها در این بخش میدانند .برخیها معتقدند
بازار تحت تاثیر نرخ ارز بوده ،برخی دیگر به نبود
مشتری اشاره دارند .این درحالی است که مسئله
واردات نیز مورد توجه فعاالن بازار قرار گرفته است
و عدهای هم کاهش قیمتها را نتیجه فروش خودرو
از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو میدانند.
عالوهبر مسائل گفته شده فعاالن بازار افزایش تولید
را نیز یکی از عوامل موثر در ریزش قیمتها در
روزهای اخیر دانسته و معتقدند با توجه به سرعت
بخشی به فرآیند تولید و عرضه خودرو پیشبینی
میشود در نیم سال دوم شاهد تعادل نسبی در
سمت عرضه و تقاضای خودرو باشیم.
نگاهی به قیمتها در بازار خودرو
بر اساس گزارشی از خبرآنالین ،بررسی قیمتها در
بازار راکد خودرو ،از کاهش قیمت برخی مدلهای
تولید داخل حکایت دارد ،به طوری که از روز یکشنبه
تا روز دوشنبه قیمت پراید ۱۳۱با افت یک میلیون
تومانی ،از  ۱۸۶میلیون تومان به  ۱۸۵میلیون تومان
کاهش یافت .همچنین در میان مدلهای پژو در
بازار ،قیمت پژو ۲۰۶تیپ ۲مدل  ۱۴۰۱در حدود ۲
میلیون تومان کاهش یافته و از  ۳۰۲میلیون تومان
به  ۳۰۰میلیون تومان رسید .قیمت تیبا  ۲مدل ۱۴۰۱
از  ۲۰۸میلیون تومان در روز یکشنبه ،روز دوشنبه
به  ۲۰۷میلیون تومان کاهش یافته است .کوییک
دندهای مدل  ۱۴۰۱نیز از  ۲۱۴میلیون تومان به ۲۱۰
میلیون تومان رسیده است .دنا معمولی مدل ۱۴۰۱
نیز افت  ۳میلیونی را تجربه کرده و با قیمت ۴۰۳
میلیون در بازار خرید و فروش میشود .این درحالی
است که زمزمه ارزانی بیشتر در بازار خودرو شنیده
میشود.
حذف ممنوعیتها ارزانی را به دنبال خواهد داشت
آنطور که گفته میشود وزارت صنعت تصمیم
گرفته است تا محدودیتهایی را که پیش از این در
چارچوب طرح قرعهکشی خودرو وجود داشت برای
خودروهایی که از قرعهکشی خارج میشوند ،حذف
کند.
اخیرا امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت با بیان
این مطلب اعالم کرده است« :قیمت خودروها این
روزها در بازار آزاد کاهشی است .پس از سه سال،
ح فروش خودروهایی که
مقرر شده است برای طر 
از شمول قرعهکشی خارج شده (و خودروهایی
که بهتدریج خارج میشوند) ،محدودیتهایی که

کاالبرگ چگونه اجرایی میشود

قائم مقام موسسه اعتباری در همایش
مسئوالن حقوقی موسسه اعتباری ملل که با
حضور اکبری معاونت اعتبارات ،صادقینیا
مشاور مدیرعامل در امور حقوقی ،سجادی
رئیس اداره حقوقی و جمعی از کارکنان اداره
حقوقی ،مناطق و حوزهها در مشهد مقدس
برگزار شد ،با اشاره به اهمیت وصول مطالبات
گفت :با وصول مطالبات سرمایههای راکد
موسسه به چرخه تسهیالت اعاده و موجب
سودآوری موسسه خواهد شد.
مروجی با تاکید بر استفاده از تجربه و خط
مشی متخصصان جهت وصول مطالبات
گفت:کمیته ها و کمیسیونهای وصول مطالبات
در حوزه ها و مناطق نقش فعالتری در این امر
داشته باشند و پروندههای مطالباتی را کمتر به
اداره حقوقی ارسال کنند .وی با اشاره براین
نکته که در بخش پیگیری و وصول مطالبات
بحث دعاوی و حقوقی باید آخرین مرحله باشد
افزود :همکاران در تعامل با بدهکاران و پرونده
های مطالباتی نهایت سعی خود را بر مذاکره و
گفتوگو بر اساس دستورالعملها متمرکز سازند
و بحث دعاوی را به مراحل نهایی موکول کنند.
وی درخصوص راهکارهای وصول مطالبات
اظهار کرد :فرهنگ وصول مطالبات در بین
همکاران باید جاری باشد و پیگیری مستمر و
مداوم اقساط از ابتدای شروع اقساط از طریق
شعب انجام گیرد.
قائم مقام موسسه در خاتمه ضمن تشکر از
فعالیتهای همکاران حقوقی ،ابراز امیدواری کرد
با همدلی و همراهی همکاران به شرایط مطلوب و
ایده آل مد نظر موسسه دست یابیم.

اخبار

« ابتکار» تاثیر حذف محدودیتها در چارچوب قرعهکشی خودرو بر قیمتها را بررسی کرد

تجلیل بیمه مرکزی از قهرمانان
ورزشی بیمه کوثر

در مراسم تجلیل از قهرمانان اولین جشنواره
م های مقام
ورزش صنعت بیمه ،نفرات و تی 
آور در این جشنواره از جمله شرکت بیمه کوثر،
معرفی و از آنان تقدیر شد.
در ابتدای این برنامه که به همت بیمه مرکزی
جمهوری اسالمی ایران برگزار شد ،حمیدرضا
مهدوی کوچکسرایی به عنوان معاون توسعه
مدیریت و منابع بیمه مرکزی و همچنین علیرضا
محمدعلی ،رییس شورای ورزش صنعت بیمه با
تاکید بر نقش ورزش در حفظ سالمتی ،خواستار
ترویج آن در بین کارکنان شرکتهای بیمه شد و
آن را یک زبان مشترک و عاملی مهم برای معرفی
خدمات بیمه به جامعه خواند.
احمدرضا عصاری به حضور پررنگ شرکت
بیمه کوثر در این مراسم اشاره و خاطرنشان کرد:
مدیرعامل بیمه کوثر بهعنوان یکی از مهمانان
ویژه دعوت شده بود که در سخنانی ،میزبانی
بخشی از رقابتهای نخستین جشنواره ورزشی
صنعت بیمه و نهادینه شدن ورزش در بیمه
کوثر را نشانه توجه و اهمیت هیئت عامل به این
موضوع حیاتی دانست .در ادامه نیز با اهدای
لوح سپاس از نفرات و تیمهای برگزیده این
جشنواره ورزشی تجلیل شد.
گفتنی است شرکت بیمه کوثر در اولین
جشنواره صنعت بیمه ضمن میزبانی رقابتهای
دارت در دو بخش آقایان و بانوان ،توانست در
رشتههای فوتبال روی میز ،پینگپنگ و فوتسال
به ترتیب حائز مقامهای اول تا سوم شود.

بازاروسرمایه

کیمیانجفی

راه اندازی سامانه گزارش
فساد و شکایات حوزه معدن و
صنایع معدنی

kimia.najafi.23@gmail.com

فربد زاوه میگوید :حذف محدودیتها نمیتواند تاثیر چشمگیری بر کاهش قیمت در بازار خودرو داشته باشد .وزارت صمت نمیتواند مشکالت اقتصاد
کالن را حل کند.

فربد زاوه:
وزارت صمت
نمیتواند
مشکالت
اقتصاد کالن
را حل کند و
حتی گاهی
سیاستهایی
را اتخاذ میکند
که تورمزا است

پیش از این اعمال میشدند ،کنار گذاشته شود.
بهطور مثال فردی که قصد خرید کوییک ( Rکه
اخیرا از چرخه قرعهکشی خارج شده است) را دارد،
محدودیت پالک انتظامی فعال و عدم خرید ۴۸
ماهه از دو خودروساز بزرگ و ...برای وی اعمال
نمیشود .مزیت این تصمیم جدید این است که
بهجای آنکه حجم عمده تقاضا به سمت بازار باشد
و منجر به افزایش قیمت شود ،به سمت خرید از
شرکت خودروساز حرکت میکند و نیازش تامین
میشود؛ این موضوع باعث خواهد شد قیمتها در
بازار آزاد بیشتر کاهش پیدا کنند».
باید اشاره کرد که پیشتر ،قالیباف مطرح کرده
بود که در ماه آینده خبرهای خوبی از صنعت
خودرو به اطالع مردم خواهد رسید .حال به نظر

میرسد خبر خوب وزارت صمت حذف محدودیت
در چارچوب طرح قرعهکشی خودرو بوده است اما
آیا حذف محدودیتها میتواند ارزانی بیشتر برای
مدت طوالنی در بازار خودرو شود یا خیر؟ فربد زاوه،
کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش
به «ابتکار» گفت :واقعیت این است که حذف
محدودیتها نمیتواند تاثیر چشمگیری بر کاهش
قیمت در بازار خودرو داشته باشد ،اما اگر بر اساس
گفتهها ،تولید و عرضه افزایش یابد میتوان امیدوار
بود که شدت افزایش قیمتها از تورم عقب بماند.
به بیانی دیگر با افزایش تولید و عرضه نسبت تورم
بخشی در بازار خودرو از تورم عمومی کمتر میشود.
بازار شاهد تورم خواهد بود؟
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه

صحبتهایش با ارزیابی وضعیت بازار ادامه داد :من
گمان میکنم بازار خودرو همچنان تورمی خواهد بود
چراکه روند کل اقتصاد ایران به شدت تورمی است.
اما همانطور که اشاره کردم اگر اعداد و ارقامی که
برای افزایش تولید اعالم میکنند صحت داشته باشد
میتوانیم منتظر باشیم که شدت افزایش قیمتها
کمتر شود.
وی همچنین تاکید کرد :افزایش قیمت در بازار
خودرو گریزناپذیر است و این به بحث اقتصاد کالن
کشور مربوط میشود.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان اظهار کرد:
وزارت صمت نمیتواند مشکالت اقتصاد کالن را حل
کند و حتی گاهی سیاستهایی را اتخاذ میکند که
مزا است.
تور 

شرط «بازگشت قیمتها به شهریور »۱۴۰۰
تالش دولت برای ِ
حذف ِ

قیمتها به عقب برنمیگردد؛ اگر استثناهای بسیار معدود را کنار
بگذاریم ،هرگز در اقتصاد قیمتها به عقب برنگشته است؛ بنابراین
قید بودجهای  ۱۴۰۱برای دولت ،عمال اتفاق نمیافتاد.
به گزارش ایلنا ،تصمیم دولت برای اصالح قانون بودجه و حذف
شرط «بازگشت قیمتها به شهریور  »۱۴۰۰مورد انتقاد فعاالن
ِ
کارگری و تعدادی از نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
الیحهی اصالحی دولت ،برخی نمایندگان مخالفند
دولت پنجم مردادماه ،الیحه اصالح قانون بودجه  ۱۴۰۱را به
مجلس تقدیم کرد؛ بند اول این اصالحیه عنوان میکند« :در
ت به نرخ پایان شهریور و حذف
جزء( )۱بند (ص) تبصره یک ،عبار ِ
میشود ».براساس قانون بودجه ،دولت مکلف شده بود تورم ناشی
از آزادسازی قیمت ارز را با دادن کاالبرگ الکترونیک به مردم به
گونهای مدیریت کند که قیمت کاالها و خدمات به شهریور ۱۴۰۰
شرط
بازگردد؛ اما در اصالحیهی پنجم مرداد ،دولت خواستار حذف
ِ
بازگشت قیمتها به شهریور  ۱۴۰۰شده است.
جزء( )۱بند (ص) تبصره یک قانون بودجه  ۱۴۰۱چه میگوید؛ در
این بند از قانون بودجه آمده است« :به دولت اجازه داده میشود
در سال  ۱۴۰۱تا معادل سقف ردیف ( )۱۸جدول مصارف تبصره ()۱۴
این قانون را از طریق تامین منابع مابهالتفاوت ارز ترجیحی برای
واردات کاالهای اساسی ،دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص
دهد .چنانچه دولت قصد دارد کاالیی را از سبد ارز ترجیحی حذف
نماید باید قبال ًترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرفکننده را برای
کاالهای اساسی از طریق کاالبرگ الکترونیک و در امور پزشکی از
طریق بیمهها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به
طوری که افراد بتوانند این کاالها و خدمات را به نرخ شهریور  ۱۴۰۰و
در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند».
حاال دولت قصد دارد این بخش از قانون را به گونهای تغییر دهد که
جمله آخر به این صورت دربیاید« :افراد بتوانند این کاالها و خدمات
را در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند ».به عبارت دقیقتر،
سیستم کاالبرگ ،شرط قیمتی نداشته باشد و فقط محدودیت
مصرف یا همان سقف سهمیهی تعیین شده را دربرداشته باشد؛
با کاالبرگ مصرف مردم سهمیهبندی شود و دیگر لزوم بازگشت
قید قیمتها به قیمتهای شهریور سال قبل وجود نداشته نباشد.
تالش دولت برای حذف شروط کاالبرگ ،در میان نمایندگان
مجلس نیز منتقدانی دارد؛ برای نمونه ،حسین زهی (نماینده
خاش)« :در قانون بودجه  ۱۴۰۱ساماندهی ارز ترجیحی را منوط به
ارائه کاال برگ الکترونیک شد تا کاالهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰

به دست مصرفکننده برسد ،اما متاسفانه دولت در الیحهای که
اخیرا به مجلس ارایه کرده خواستار لغو قید «به نرخ پایان شهریور
 »۱۴۰۰شده که این الیحه ممکن است به رشد تورم و گرانی بیشتر
کاالهای اساسی منجر شود .این در حالی است که دولت به دلیل
عدم عرضه کاالهای اساسی به نرخ شهریور سال  ۱۴۰۰تخلف کرده
است».
با این حساب ،با حذف شرط بازگشتی قانون بودجه ،نه تنها
قیمتها به عقب بازنمیگردند بلکه ممکن است علیرغم در دستور
قرار گرفتن سیاست کاالبرگ ،گرانیها گسترش بیشتری پیدا کند؛
در این صورت ،تنها رهاورد ِ کوپن الکترونیک ،سهمیهبندی ِ مصرف
مردم خواهد بود؛ در تیرماه سال جاری ،تورم نقطه به نقطهی
خوراکیها  ۸۶درصد بوده است و براساس اعالم رسمی مرکز آمار،
تورم خوراکیها حداقل در ده استان ،رکورد ده ساله را شکسته
ادسازی
است؛ با برداشتن محدودیتها و مجوز صادر کردن برای آز
ِ
غیرمشروط ،مشخص نیست چه بر سر شاخصهای تورمی میآید
و تورم خوراکیها در ماههای پیش رو چقدر میشود.
هرگز در اقتصاد قیمتها به عقب برنگشته است
علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان
جامعهی کارگری) در ارتباط با تالش دولت برای حذف شرط قانون
بودجه ،میگوید :قیمتها به عقب برنمیگردد؛ اگر استثناهای
بسیار معدود را کنار بگذاریم ،هرگز در اقتصاد قیمتها به عقب
برنگشته است؛ بنابراین قید بودجهای  ۱۴۰۱برای دولت ،عمال اتفاق
نمیافتاد؛ اما بدون تردید ،اصالحیهی پنجم مرداد دولت بر قانون
بودجه ،به نفع مردم نیست بلکه به نفع خود دولت است؛ دولت
اگر قرار باشد قیمتها را به شهریور  ۱۴۰۰بازگرداند ،باید مابهالتفاوت
آن را به نوعی به مردم پرداخت کند و از آنجا که نمیخواهد این کار
را بکند ،تالش برای اصالح قانون بودجه را آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه «هدف دولت از آزادسازی نرخ ارز ،تامین بخشی
از کسری بودجه  ۱۴۰۱بوده است» میگوید :دولت قصد دارد منابع
حاصل از آزادسازی را ذخیره کند تا مجبور نشود از ابزارهای مالی
برای تامین کسری بودجه استفاده کند و به همین دلیل قرار نیست
قیمتها به شهریور سال قبل بازگردند و مابهالتفاوت آزادسازی به
مردم پرداخت شود .هدف اصلی آزادسازی ،تامین کسری بودجه
دولت بوده است و بقیه آثار آزادسازی در حاشیهی این متن اصلی
قرار میگیرند .اصوال شکاف معناداری بین ارز  ۴۲۰۰تومانی و  ۲۳یا
 ۲۴هزار تومانی وجود دارد؛ پس بیشک دولت از آزادسازی منتفع
شده اما مساله این است که این آزادسازی در اقتصاد کالن چه

تبعاتی داشته و بازیگران اقتصاد چقدر زیان دیدهاند؛ این اتفاق
در سطح کالن «نفع عمومی» به دنبال نداشته بلکه زیان عمومی
داشته؛ امروز میبینیم تمام کاالها و خدمات خود را با آزادسازی
منطبق کردهاند حتی برخی از آن سبقت گرفتهاند.
اگر آزادسازی بیمحابا و بدون ترمز پیش برود و شرط قانون بودجه
که البته تا امروز اجرایی نشده ولی در هرحال یک مانع روی کاغذ
است ،برداشته شود ،چه اتفاقی میافتد؛ چقدر گرانی ِ بیشتر در راه
خواهد بود؛ حیدری در این زمینه میگوید :انتظار داریم در پایان
سال در قیاس قیمتی با سال گذشته متوجه شویم حتی کاالهایی که
ارتباط مستقیم با ارز  ۴۲۰۰نداشتهاند ،اثر افزایش قیمتی آنها بیشتر
از اثر آزادسازی باشد یعنی تورم بیشتری خود را در بازار نشان دهد؛
تاثیرگذاری آزادسازی بر مولفههای مختلف ،آثار زیانبار اقتصادی در
بلندمدت خواهد داشت .در هر حال ،دولت امکان تثبیت قیمتها
روی شهریور  ۱۴۰۰را حتی با سیاست کاالبرگ ندارد که اگر بخواهد
این کار را بکند ،باید مابهالتفاوت قیمتها را به طریقی بپردازد؛
رصد بازار نشان میدهد که افزایش قیمت بسیاری از کاالها بیشتر
از آزادسازی بوده و بنابراین دولت اگر بخواهد مابهالتفاوت بپردازد
باید بیش از آنچه از آزادسازی به دست آورده ،بپردازد یعنی از
جیب پرداخت کند .به گفته وی ،کاالبرگ هم موثر نیست چون
محدودیت مصرف ایجاد میکند و شما را به الگوی مصرف دولتی
مقید میسازد؛ مصرف محدود میشود و این محدودیت به این
معناست که هزینه آزادسازی قیمتها برای دولت ،کمتر از درآمد ِ
حاصلهی دولت از آزادسازی قیمتهاست و الجرم مابهالتفاوت را باید
مردم بپردازند .حاال رانت و فساد ِ محتمل ِ سیاست کاالبرگ را کنار
بگذاریم و اینکه چنین سیاستی فقط در دوران جنگ و بحران جواب
میدهد نه در شرایط عادی.
حرف آخر
شرط بازگشتی قانون بودجه ،این اجازه میداد از دولت سوال کنیم
که چرا علیرغم الزام در قانون ،قیمتهای در دسترس نسبت به
شهریور سال قبل ،صعود نجومی داشته است؛ حاال اگر این شرط در
مجلس حذف شود ،آیندهی تورمی به خصوص در بخش خوراکیها
مبهمتر از قبل خواهد بود.
امروز تورم رسمی خوراکیها نسبت به سال قبل بیش از  ۸۶درصد
و تورم واقعی سبد معیشت کارگران بیش از  ۱۰۰درصد است ،اگر
قید و شرط آزادسازی برداشته شود ،تورم تا کجا پیشتازی میکند؟
و سوال مهمتر اینکه ،آیا نمایندگان مجلس با اصالحیهی پیشنهادی
پنجم مرداد ِ دولت موافقت میکنند؟

صوفی تصریح کرد :حسب فرمایش و
رهنمودهای رهبر معظم انقالب (مدظله العالی)
در محمدعلی صوفی مدیرکل حراست سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
از راه اندازی سامانه گزارش فساد و شکایات در
حوزه معدنی و صنایع معدنی خبر داد.
خصوص مقابله با فساد و برخورد با مفسد و
همچنین برنامه ها و راهبردهای دولت مردمی
جمهوری اسالمی ایران ،دفتر مرکزی حراست
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ایران سامانه گزارش فساد و شکایات را
راه اندازی کرد.
وی افزود :این سامانه به منظور گسترش
زمینه مشارکت مردمی در امر نظارت همگانی،
پیشگیری از بروز تخلف ،ارتقای سالمت
نظام اداری ،مقابله با فساد و توسعه فرهنگ
قانونمداری و بهره گیری از توان علمی ،تخصصی
و اطالعاتی اشخاص راه اندازی شده است.
صوفی تاکید کرد :هدف از راه اندازی سامانه
گزارش فساد و شکایات ،افزایش اعتماد عمومی
و سرمایه اجتماعی و صیانت از سالمت نظام
اداری ،ترویج فرهنگ شفافیت و جلب مشارکت
عمومی در پذیرش مسئولیت اجتماعی است.
حراست
مرکزی
دفتر
مدیرکل
سازمان ایمیدرو در ادامه اظهار داشت :لینک
ارسال گزارش فساد و شکایات هم اکنون در
سامانه ایمیدرو فعال بوده و همه عزیزانی که
در حوزه اداری و اقتصادی ،فسادی را مشاهده
کردند می توانند گزارش آن را از طریق سامانه
فوق به طور مستقیم به این دفتر مرکزی ارسال
کنند.
وی ادامه داد :عالوه بر این ،همه گزارشگران
می توانند پس از ثبت گزارشات خود ،در بازه
های زمانی مختلف ،روند طی شده گزارش خود
را در سامانه مشاهده کنند و از اقدامات صورت
گرفته باخبر شوند

نشست مشترک مدیران عامل
شرکتهای بیمه دانا و اتکایی امین

مدیران عامل شرکتهای بیمه دانا و اتکایی
امین در نشستی مشترک ،راههای گسترش
همکاریهای دوجانبه را بررسی کردند.
در این دیدار که بعداز ظهر روز هشتم
مردادماه جاری انجام شد ،رضا جعفری و موسی
رضایی ،ضمن ابراز خشنودی از روند مناسبات
و همکاریهای بیمهای موجود ،در خصوص
افزایش سرمایه شرکت بیمه اتکایی امین بحث
و تبادلنظر کردند.
در این دیدار رضا جعفری مدیرعامل بیمه دانا
با اشاره به فعالیتهای شرکت بیمه اتکایی امین،
بهخصوص در حوزه بازارهای داخلی و خارجی،
تحصیل پوشش بیمه اتکائی حمایتی در رابطه
با تعهدات بیمهای پذیرفته شده و سایر عرضه
خدمات جانبی ،خواستار افزایش سرمایه این
شرکت به میزان دو هزار میلیارد تومان شد.
در این نشست موسی رضایی مدیرعامل
بیمه اتکایی امین نیز با ابراز خرسندی از دیدار
با مدیرعامل بیمه دانا ،بر افزایش سرمایه این
شرکت و تقویت همکاریهای دوجانبه تأکید
کرد.

توسط بانک رفاه کارگران صورت گرفت

پرداخت بیش از  8,386میلیارد
ریال تسهیالت قرضالحسنه ازدواج
در تیرماه سال جاری

بانک توسعه تعاون کرمانشاه در پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی پیشتاز بوده است
عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون شعب بانک کرمانشاه را در پرداخت تسهیالت
اشتغال روستایی پیشتاز عنوان کرد.
محمد جعفر ایرانی عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون در بازدید از شرکت تعاونی آرد
قصرشیرین اظهار کرد :اشتغال پایدار در روستاها موجب مهاجرت معکوس و توسعه متوازن
در مناطق روستایی و مرزی میشود.
ایرانی گفت :کمترین نرخ نکول تسهیالت اعطایی را در جغرافیای روستا
شاهد هستیم و این نشان از تعهدمندی و باورمندی اقتصادی این جامعه دارد.
ایرانی ضمن بازدید از کارخانه آرد قصر شیرین (تعاونی  )۲۱۳افزود :این طرح مبلغ  ۲۱۰میلیارد
ریال تسهیالت اعطائی از محل اعتبارات اشتغال پایدار روستایی دریافت نموده و  ۴۰نفر
اشتغال پایدار به همراه داشته که روزانه  ۱۵۰تن تولید آرد خواهد داشت.
بررسی مشکالت تأمین مالی طرح ذوب آهن صحنه
ایرانی در جلسه بررسی مشکالت تأمین مالی طرح ذوب آهن شهدای صحنه حضور یافت.
در این جلسه که به ریاست باباخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه
و شهریار حیدری نماینده مردم شریف سرپل ذهاب ،گیالنغرب و قصرشیرین و مدیران
ملی و استانی بانک توسعه تعاون برگزار شد ،تصمیماتی برای خروج از مشکالت اجرای
این طرح اتخاذ شد .طرح مذکور با تأمین مالی اولیه ازطرف بانک و در راستای دستورات
سفرمقام معظم رهبری در سال  ۹۴وارد فاز عملیات اجرایی شد .ایرانی در این خصوص
گفت :ایجاد فرصتهای مناسب اشتغال وبهره مندی از ظرفیتهای بالقوه استان
کرمانشاه از اهداف حضور بانک متبوع در این استان میباشد .عضو هیات مدیره بانک
توسعه تعاون افزود :تکمیل طرحهای ایجادی و به بهره برداری رساندن این پروژهها مورد
تاکید و توجه است.

توسعه و رفع محرومیت با ابزار تأمین منابع مالی
ایرانی عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون در ادامه سفر به جنوب استان کرمانشاه ضمن
بازدید از شعب بانک ،پروژههای در دست اجرا این شهرستانها را بازدید و بر مصرف منابع
تسهیالتی نظارت کرد .ایرانی در بدو ورود به شهرستان سرپل ذهاب با حضور در گلزار شهدای
این شهر وغبارروبی به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.
حور در جلسه شورای اداری شهرستان قصر شیرین
در ادامه عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با شرکت در جلسه شورای اداری شهرستان
قصر شیرین اعالم نمود :وضعیت اقتصادی کشور به گونهای است که همه باید تالش نماییم
تا آسیبهای اقتصادی دشمنان را به حداقل کاهش دهیم .مناطقی که در هشت سال دفاع
مقدس به عنوان مناطق عملیاتی بودهاند ،به لحاظ رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی نیازمند
حمایت و توجه ویژهای هستند.
وی افزود :هدف بانک توسعه تعاون خدمت به بنگاههای کوچک ،زودبازده و تعاونیهاست.
محمدجعفر ایرانی در ادامه گفت :بانک توسعه تعاون بالغ بر  ۳۳هزار میلیارد ریال تسهیالت
اشتغال پایدار روستایی پرداخت نموده است که در جای خود قابل توجه وتامل است.
در این جلسه فرمانداران قصر شیرین و سرپل ذهاب موانع و مشکالت پیش روی توسعه این
شهرستانها را برشمردند و خواستار حمایت بیشتر بازار پول وسرمایه شدند.
در این جلسه دکتر شهریار حیدری نماینده مردم شریف شهرستانهای قصر شیرین
گیالنغرب و سرپل ذهاب با اشاره به وضعیت اقتصادی حوزه انتخابی خود گفت :ما از بانک
توسعه تعاون به منظور حضور مؤثرشان در روستاها در جهت ایجاد اشتغال سپاسگزاری کرده
و انتظار استمرار خدمات خود و حمایتهای مالی بیشتر را داریم .حیدری افزود :با ایجاد
اشتغال و تضمین آن موجب دلگرمی و امیدواری بیشتر مردم میشویم.

بازدید سردخانه نگهداری میوه و بسته بندی عزیزی
ایرانی در بازدید از سردخانه نگهداری میوه و بسته بندی عزیزی گفت :این طرح به میزان
 76میلیارد ریال تسهیالت ازمحل اشتغال روستایی بهره مند گردیده است و بر این اساس این
سردخانه با ظرفیت سرد خانه  ۱۰۰۰تنی در قصرشیرین به ظرفیتهای بخش کشاورزی منطقه
اضافه شده است .در ادامه برنامهها عضو هیات مدیره بانک در کمیته راهبردی مدیریت شعب
استان کرمانشاه حضور یافت و استمرار در مدیریت بهینه مطالبات را از مهمترین عوامل مؤثر
در توسعه ظرفیت بانکداری توسعهای استان عنوان نمود .وی همچنین در بازدید شعبه مرکزی
کرمانشاه با همکاران در خصوص مسائل عمومی و تخصصی به گفتوگو نشست.

بانک رفاه کارگران در تیر ماه سال جاری بیش
از  8,386میلیارد ریال تسهیالت قرضالحسنه
ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرده است.
در راستای تحکیم بنیان خانواده و کمک به
تشکیل آن ،بانک رفاه کارگران در تیر ماه سال
جاری در مجموع  6,139فقره تسهیالت ازدواج
و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از  8,386میلیارد
ریال پرداخت کرد ه است.
براساس این گزارش و بر مبنای اطالعات
استخراج شده از سامانه ازدواج بانک مرکزی،
تعداد  23,480متقاضی نیز تا پایان روز دوشنبه
سوم مرداد ماه سال جاری در صف دریافت
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه از
بانک رفاه کارگران قرار دارند.
الزم به ذکر است ،بانک رفاه کارگران از ابتدای
سال جاری تا پایان تیر ماه در مجموع 15,139
فقره تسهیالت قرضالحسنه ازدواج و تهیه
جهیزیه به مبلغ بیش از  20,646میلیارد ریال
پرداخت کرده است.

