
شنبه7بهمن ماه 1396 شماره214

w
w

w
.T

e
ja

r
a

t
o

n
li

n
e

.i
rاقتصادکالن

رییس پژوهشکده پولی و بانکی در مراسم رونمایی از خدمات 
جدید همراه بانک، بانک ایران زمین ضمن تقدیر از مدیر عامل 
این بانک گفت: نظام بانکی کش��ور در حال تغییر اس��ت و نباید 

در برایر این تغییرات مقاومت کرد.
 به گزارش اقتصاد آنالین، علی دیواندری اظهار کرد: همایش 
با ارزشمندی بود به جهت این که مباحث جدید درباره روندهای 

تکنولوژیک اثر گذار در صنعت بانکداری مطرح کردند. رییس 
پژوهش��کده پولی و بانکی با بیان اینکه تکنولوژی های جدید 
هم شکل بانک ها را عوض می کند هم تعریف جدیدی از پول 
ارائه می دهد تصریح کرد: پول به صورت نقدی جایگاه خود را 
از دس��ت داده و آخرین مقاومت های خود را می کند همچنین 
روش های جدیدی جایگزین آن می شود که باید نظام بانکی ما 

اعم از بانک مرکزی و سایر بانک ها خودشان را با تکنولوژی های 
جدید وفق دهند. 

دیواندری، رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی درباره برنامه س��ال 
آینده نظام بانکداری افزود: برای سال آینده بیشتر روی پژوهش 
جهت تحول تکنولوژیک بانک ها متمرکز هستیم و برای بهتر 

شدن آینده بانکداری کارهایی کرده ایم.

برایتحولنظامبانکیبرنامههاییدرنظرگرفتهایم

راه اندازی طرح اندوخته 
خانواده از سوی بانک 

قرض الحسنه مهر ایران
بان��ک قرض الحس��نه 
مه��ر ای��ران ب��ا هدف 
حمایت از صندوق های 
خانوادگی و سازماندهی 
بهین��ه آن ه��ا و تش��ویق عم��وم مردم به 
مش��ارکت جمع��ی و تقوی��ت بنی��ه مالی 
خانواده ه��ا اقدام به ایجاد اندوخته خانواده 
مه��ر ایران نموده اس��ت. در ای��ن برنامه، 
همانن��د صندوق ه��ای رای��ج در می��ان 
خانواده ها، اعضا با پرداخت سهم اندوخته 
ماهان��ه و تجمی��ع مبالغ خرد عالوه بر پس 
انداز، بواس��طه هم افزایی و حمایت بانک، 
از تس��هیالت ق��رض الحس��نه بهره مند 
می گردن��د. ب��ر خ��الف روال مرس��وم در 
صندوق ه��ای خانوادگی که صرفًا از محل 
س��هم اندوخت��ه اعضاء اق��دام به پرداخت 
مبال��غ تجمیعی به اعضا می نمایند، در این 
برنام��ه بان�ک با هم افزایی مالی از طریق 
پرداخ��ت تس��هیالت ق��رض الحس��نه 
حمایت��ی، میزان دریافتی افراد صندوق را 

تا دو برابر افزایش می دهد.
اعض��ا می توانن��د در یکی از 4 گروه تعیین 
ش��ده حس��ب درخواس��ت متقاضیان و بر 
حس��ب تعداد افراد خانواده اعم از بستگان 
درجه 1 و... ش��رکت نمایند. تعداد اعضای 
گروه ه��ای تعیین ش��ده عبارت ان��د از: ۵ 
نف��ره، 1۰ نف��ره، 1۵ نف��ره، 2۰ نفره. مبلغ 
س��هم اندوخته در ابتدای دوره حسب نظر 
متقاضیان تعیین می گردد. )بدیهی اس��ت 
پس از تعیین مبلغ سهم اندوخته، این مبلغ 
در طول دوره ثابت خواهد بود( مدت زمان 
پرداخت س��هم اندوخته توس��ط اعضا، 1۰ 
مرحله به صورت مستمر و ماهیانه می باشد. 
ش��روع پرداخت تس��هیالت بان��ک از ماه 
چهارم )پس از دریافت س��هم اندوخته ماه 
چهارم تمامی اعضا( می باشد و به صورت 
ماهیان��ه )1۰ فق��ره تس��هیالت در 1۰ ماه 
متوالی( به عضو و یا اعضای معرفی ش��ده 
پرداخت می شود. مبلغ تسهیالت پرداختی 
بانک در هرماه بر اساس رابطه زیر محاسبه 

می گردد:
 2 × مبلغ س��هم اندوخت��ه ماهیانه× تعداد 
اعض��ا = مبلغ تس��هیالت پرداختی در هر 

ماه
مدت زمان بازپرداخت تسهیالت بانک 22 
ماه می باش��د. )2 قسط مربوط به پرداخت 
کارم��زد و 2۰ قس��ط جه��ت بازپرداخ��ت 
تس��هیالت( در ص��ورت ع��دم برداش��ت 
مجم��وع مبال��غ مربوط به س��هم اندوخته 
دریافتی اعضا، امکان اعطای تس��هیالت 
مجدد همانند ش��رایط قبل��ی امکان پذیر 
می باش��د. لیک��ن درصورت عدم تمایل به 
ادام��ه هم��کاری، پس از اتم��ام پرداخت 
س��هم اندوخت��ه تمام��ی اعض��ا )طی 1۰ 
م��اه(، هری��ک از اعضا می تواند با تس��ویه 
تسهیالت نسبت به دریافت سهم اندوخته 
خود اقدام نماید. بدیهی اس��ت در صورت 
تمایل هریک از اعضا، اس��تمرار همکاری 
به صورت فردی نیز مطابق ش��رایط قبلی 
امکان پذیر می باش��د. کارمزد تس��هیالت 
پرداختی از محل س��هم اندوخته اعضا، 2 
درص��د و از مح��ل مناب��ع حمایتی بانک 4 
درصد می باشد. به هر یک از اعضا، حداکثر 
دو نوبت تسهیالت، از محل اندوخته اعضا و 

از محل منابع بانک اعطا می گردد.

85 میلیارد ریال ضمانتنامه 
برای مشتریان بانک کشاورزی 

استان همدان
ش��عب بانک کشاورزی 
استان همدان از ابتدای 
س��ال جاری ت��ا کنون 
مبل��غ 8۵ میلی��ارد ریال 
ضمانت نامه برای مشتریان و پیمانکاران 
بخش ه��ای مختل��ف اقتص��ادی ص��ادر 
کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت 
ش��عب بانک کشاورزی در استان همدان، 
ای��ن می��زان ضمانت نامه برای تعداد 16۵ 
فقره از مشتریان، متقاضیان و پیمانکاران 
بخش های مختلف اقتصادی صادر ش��ده 

است.

اخبار

رئیس جمه��ور در م��ورد قیمت ارز و باالرفتن 
قیم��ت این روزه��ای دالر گفت: دولت هیچ 
وقت به نفعش نیس��ت که دالر را باال ببرد و 
برای اینکه مخارجش را تأمین کند از این راه 
اق��دام ب��ه تأمین کس��ری بودجه کند. دومین 
گفت وگوی زنده تلویزیونی رئیس جمهوری با 
مردم در دولت دوازدهم، شب گذشته متفاوت 
از گفت وگوهای پیش��ین او برگزار ش��د. این 
ب��ار رضا رش��یدپور ک��ه این روزها ب��ا برنامه 
صبحگاهی »حاال خورش��ید« در ش��بکه سه 
رضایت نسبی مخاطبان را به دست آورده است 
مجری این برنامه بود و تالش کرد تا برخالف 
گفت وگوه��ای پیش��ین رئیس جمه��وری با 
م��ردم، آن را متف��اوت برگ��زار کند. از همین 
رو در هم��ان ابت��دا از ای��ن گفت وگو با عنوان 
یک گفتگوی خاص یاد کرد. در این گفت وگو 
س��وال ها بیشتر حول موضوعاتی بود که این 
روزها در شبکه های مجازی مطرح است. شاید 
از همی��ن رو برخالف گفت وگوهای پیش��ین 
س��والی در مورد سیاس��ت خارجی و سیاست 
داخلی پرس��یده نشد و بیش��تر سوال ها حول 
مس��ائل اجتماعی بود. حادثه کشتی سانچی، 
زلزله اخیر در مناطق غربی کش��ور، باالرفتن 
قیم��ت ارز، گ��رد و غبار اس��تان خوزس��تان، 
مؤسس��ات مال��ی و اعتب��اری و فیلترین��گ 
ش��بکه های مجازی از جمله س��وال هایی بود 
که مجری ش��ب گذش��ته تالش کرد آنها را با 
رئیس جمهوری مطرح کند. گفت وگوی شب 
گذش��ته با روحانی با س��والی در مورد حادثه 
کش��تی س��انچی آغاز شد. روحانی درپاسخ به 
ای��ن س��ؤال که چرا وزی��رکار به عنوان رئیس 
تیم مسوول درخصوص نفتکش سانچی برای 
پیگیری حادثه عازم چین شد، گفت: متاسفانه 
در دولت نهم و دهم به دلیل بدهکاری به تأمین 
اجتماعی، برخی اموال را به آنها واگذار کردند و 
یکی از این اموال مالکیت شرکت نفتکش بود. 
من از اواخر دولت یازدهم به س��ازمان تأمین 
اجتماعی و همچنین سایر وزارتخانه ها دستور 
اکی��د دادم ک��ه بنگاه های اقتصادی را واگذار 

کنند و اگر می خواهند سهام داشته باشند، در 
بورس داشته باشند و این کار دنبال می شود که 
همه دستگاه های دولتی بنگاه های اقتصادی 

را به بخش خصوصی و مردم واگذار کنند.

��� قیمت ارز
سؤال بعدی از رئیس جمهوری در مورد قیمت 
ارز و باالرفت��ن قیم��ت این روزهای دالر بود. 
روحانی در پاسخ به این سؤال گفت: دولت هیچ 
وقت به نفعش نیست که دالر را باال ببرد و برای 
اینکه مخارجش را تأمین کند از این راه اقدام 
به تأمین کسری بودجه کند. روحانی در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه مردم می گویند دولت 
برای جبران کسری بودجه دالر را باال می برد 
و بعد از تأمین بودجه دالر را برمی گرداند، نیز 
گفت: پیش بینی بودجه ما از اول س��ال روشن 
است و پیش بینی می کنیم برای حدود قیمت 
ارز، قیمت نفت و صادرات و واردات خود و برای 
آنها طراحی می کنیم. رئیس جمهور تاکید کرد: 

م��ن به مردم ب��ه صراحت می گویم که دولت 
هی��چ گاه دنبال افزایش ن��رخ ارز برای تأمین 
کسری بودجه خود نیست. روحانی با بیان اینکه 
همواره من در دولت و یا مقامات مسوول این 
تاکید را داریم چراکه این نوس��انات آثار بس��یار 
ناپس��ندی را در زندگی مردم می گذارد، گفت: 
اساس برنامه ما، قولی که ما به مردم داده ایم 
در اول دولت دوازدهم امنیت، آرامش، آزادی 
و پیشرفت بوده است و ما پای این قولی که در 
انتخابات به مردم داده ایم، ایستاده ایم. روحانی 
افزود: یکی از این قول ها مساله آرامش است و 
ما می خواهیم جامعه آرام باشد و زندگی مردم 
آرام و راحت باش��د و نمی خواهیم در کش��ور 
ناامنی باش��د. او در ادامه تاکید کرد: اعتراض 
اشکال ندارد، انتقاد هم اشکال ندارد، حتی در 
خیاب��ان بیایند و در چارچوب قانون تظاهراتی 
انجام دهند اشکال ندارد اما آن چیزی که مردم 
را نگران می کند، ناامنی و تنش های بی مورد 
در جامعه است، هم در اقتصاد، فرهنگ و سایر 

مس��ائل؛ دلمان می خواهد کشور امن و آرامی 
داش��ته باش��یم که الحمدهلل اینچنین اس��ت و 
کشور ما در میان کشورهای منطقه آرام ترین 

کشور است و آرامش وجود دارد.

��� فیلترینگ فضای مجازی
رئیس جمه��ور درب��اره فیلترین��گ فض��ای 
مج��ازی در هفته ه��ای اخیر نیز گفت: البته به  
دلیل اضطرار الزم بود که فیلترینگ را اعمال 
کنی��م ام��ا این امر دائمی نبود ولی گاهی الزم 
اس��ت، البت��ه باید ب��ه فرهنگ و اخالق در این 
زمینه هم پرداخته ش��ود. روحانی درباره اینکه 
رئیس جمهور و وزرا در فضای مجازی توییت 
می کنن��د ام��ا این فضا به روی جوانان بس��ته 
اس��ت آیا این بامزه نیس��ت، گفت: این اشکال 
ش��ما وارد اس��ت. رئیس جمهور در پاس��خ به 
سؤال دیگری مبنی بر فیلترینگ تلگرام گفت: 
دس��تگاه مجریه و رئیس جمهور تمام تالش 
خود را انجام داد تا فضای بازتری در شبکه های 

اجتماعی برای مردم وجود داشته باشد. برخی از 
این شبکه ها پیش از دولت یازدهم بسته شده 
ب��ود و کلی��د دولت یازدهم نتوانس��ت باز کند. 
امیدواری��م دولت دوازدهم بتواند. برای اینکه 
فضای آزاد در شبکه های اجتماعی باقی بماند، 
دولت های یازدهم و دوازدهم زجرهای زیادی 
کش��یدند همه مسووالن با همکاری یکدیگر 
ای��ن آزادی را تضمی��ن می کنیم و هم تالش 
می کنیم نگرانی مردم درباره برخی مشکالت 

فضای مجازی مرتفع شود.

تعرفه خودروهای هیبریدی ���
روحان��ی در مورد افزای��ش تعرفه خودروهای 
هیبری��دی نیز گفت: آنچ��ه در دولت گزارش 
داده ان��د ای��ن بود که ای��ن خودروهایی که به 
نام هیبریدی وارد می ش��ود در واقع هیبریدی 
نیس��ت و خودروهای معمولی است که به این 
نام وارد می شود. اگر خودروها هیبریدی باشد، 
حتمًا واردات آنها تعرفه کمی خواهد داشت. وی 
افزود: اگر خودروهای وارداتی واقعًا هیبریدی 
باشند حتمًا کمک خواهیم کرد زیرا این موضوع 

به محیط زیست ما کمک خواهد کرد.

اشتغال و رفع فقر مطلق ���
روحانی تصریح کرد: به مردم در انتخابات دو 
وع��ده مه��م دادم؛ به مردم قول دادم هم برای 
اشتغال تالش مضاعف انجام دهم و هم برای 
رفع فقر مطلق. این دو هدف مهم را در بودجه 
۹7 ه��م آورده ام. در تبص��ره 14 برای رفع فقر 
مطلق بودجه ای در نظر گرفته ش��ده اس��ت و 
در تبصره 18 برای اش��تغال اعتباراتی در نظر 
گرفته ش��ده است. رئیس جمهور از نمایندگان 
خواس��ت این اهداف را که اهداف نمایندگان 
و ملت هم اس��ت با یاری به دولت در تصویب 
بودجه محقق کنند و گفت: امیدوارم در صحن 
علن��ی بودج��ه ای را تحویل بگیریم که دولت 
و رئیس جمه��ور بتوان��د قول��ی را که به مردم 
داده اس��ت مبنی بر رفع فقر و ایجاد اش��تغال 

عملی کند.

رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی با مردم اعالم کرد

بههیچبانکخصوصیجدیدمجوزنمیدهیم

ب��ا حمایت بانک انصار و حضور دکتر 
ابراهیم��ی مدیرعام��ل ای��ن بانک، 
چهارمی��ن همای��ش مل��ی مدیریت 
جه��ادی در مرک��ز همایش ه��ای 
بین المللی صداوس��یما برگزار ش��د. 
ب��ه گزارش اداره کل روابط عمومی و 
تبلیغات، در این همایش که با ش��عار 
»مدیریت جهادی الزمه تحقق اقتصاد 
مقاومتی و پیش��رفت » برگزار ش��د، 
ع��الوه بر دکتر ابراهیمی مدیرعامل 

بانک انصار، دکتر محمدباقر نوبخت، 
مع��اون رییس جمهور و س��خنگوی 
دول��ت، دکتر محمد ش��ریعتمداری، 
وزیرصنعت، مع��دن و تجارت، دکتر 
سیدحس��ن قاضی زاده هاشمی، وزیر 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، 
دکتر مس��عود پزشکیان، نایب رئیس 
مجلس، س��ردار محمدحسین سپهر، 
مع��اون هماهنگ کنن��ده نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه پاسداران و همچنین 

جمعی از مسئوالن کشوری و لشکری 
حضور داشتند.

در این همایش، دکتر نوبخت معاون 
رییس جمهوری و س��خنگوی دولت 
طی سخنانی گفت: مدیریت جهادی 
همزاد اقتصاد مقاومتی و یک مدیریت 
علمی است و امروز جز با یک مدیریت 
اقتضای��ی و جه��ادی نمی توان عمل 
کرد. دکتر محمد ش��ریعتمداری وزیر 
صنع��ت، مع��دن و تجارت نیز در این 

همایش با اش��اره ب��ه تاکیدات رهبر 
معظ��م انقالب ب��ر اهمیت مدیریت 
جه��ادی اظهار داش��ت: همانطور که 
مقام معظم رهبری فرمودند مدیریت 
جهادی مربوط به همه قوا و در همه 
زمان هاست و اگر عزم ملی و مدیریت 
جه��ادی باش��د اقتص��اد و فرهنگ 
پیشرفت می کند و ملتی که اقتصاد و 
فرهنگ پیش��رفته داشته باشد در اوج 

قرار می گیرد و تحقیر نمی شود.

برگزاری چهارمین همایش ملی مدیریت جهادی با حمایت بانک انصار

خسرو فرحی، مدیرعامل پست بانک ایران 
با حضور در جلس��ه پیگیری اجرای قانون 
حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در 
مناطق روستایی و عشایری از محل منابع 
صندوق توس��عه ملی به تش��ریح گزارش 
عملک��رد این بان��ک پرداخت. به گزارش 
روابط عمومی پست بانک ایران؛ در ابتدای 

این جلسه جهانگیری با تاکید بر اینکه سازوکار اجرای طرح 
اش��تغال روس��تایی باید بصورت کاماًل شفاف و روشن و از 
طریق س��امانه باش��د تا راه های تخلف و سوء استفاده بسته 
ش��ود گفت: طرح 1.۵ میلیارد دالری که از منابع صندوق 
توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و مناطق 
محروم کشور اختصاص داده شده و زمینه استفاده در این 
طرح وجود دارد، الزم اس��ت که وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی، بانک ها و دس��تگاه های مرتبط ضمن مراقبت 
کافی، با حساسیت فراوان نحوه اجرای طرح را رصد کنند. 

وی اف��زود: در این طرح بانک های عامل 
پست بانک، بانک کشاورزی، بانک توسعه 
تعاون و صندوق کارآفرینی امید مشارکت 
دارن��د و تاکن��ون ۵۰ هزار نفر متقاضی در 
س��امانه مربوط��ه ثبت ن��ام کرده اند که از 
این تعداد درخواس��ت های بیش از 8۰۰۰ 
نفر مورد بررسی قرار گرفته و طرح ها که 
عمدتاً  در بخش کش��اورزی و صنایع دس��تی است در حال 
بررسی و در دست اقدام است. معاون اول رئیس جمهور با 
تاکید بر اهمیت سرعت بخشیدن به روند بررسی و تصویب 
طرح های متقاضی دریافت تسهیالت خاطر نشان کرد: روند 
بررسی طرح ها و پرداخت تسهیالت باید با حداکثر سرعت 
و در عین حال سنجیده و بادقت انجام شود و بخصوص در 
مواردی که واحدهای تولیدی متقاضی سرمایه در گردش 
برای طرح های کوچک و روس��تایی هس��تند، نباید زمان 

زیادی صرف بررسی و تصویب شود.

وزی��ر صنعت معدن و تجارت گفت: برای 
ف��روش کاال های ایرانی به بالروس ۵۰ 
میلیون یورو اعتبار توس��ط بانک توس��عه 
صادرات ایران در اختیار فعاالن اقتصادی 
ایران قرار داده می شود. به گزارش روابط 
عموم��ی بانک توس��عه ص��ادرات محمد 

ش��ریعتمداری در حاشیه چهاردهمین اجالس کمیسیون 
مش��ترک همکاری های اقتصادی بین جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری بالروس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
در حال حاضر روابط کارگزاری بین بانک تجارت سرمایه 
ایران که در کش��ور بالروس مس��تقر اس��ت، با بانک های 
بالروسی وجود دارد. وی با بیان اینکه صدور ضمانت نامه، 
انتقال وجوه و س��وئیفت بین این بانک و نظام بانکداری 
بالروس برقرار ش��ده است، گفت: سطح روابط کارگزاری 

هنوز رضایت بخش نیست.

وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: 
برای فروش کاال های ایرانی به بالروس 
۵۰ میلیون یورو اعتبار توسط بانک توسعه 
صادرات ایران در اختیار فعاالن اقتصادی 
ایران قرار داده می ش��ود. شریعتمداری با 
اشاره به تأسیس شرکت مشترک صنایع 
دارویی ایران در بالروس افزود: در زمینه 
همکاری های علمی و دانش��گاهی و مس��ائل بهداشتی و 
درمانی توافق های خوبی به عمل آمده اس��ت. وی با بیان 
اینکه یک سند همکاری امروز در این حوزه به امضا رسید 
و سه سند همکاری در ادامه مسیر امضا خواهد شد، گفت: 
نقشه راه همکاری های آینده ایران و بالروس که همکاران 
ما در روز های گذشته تهیه کرده اند، در جلسه اختتامیه این 
اجالس به امضا خواهد رسید که تقریبًا می توان گفت: در 
عرصه ه��ای گوناگون همکاری های دو کش��ور از حاال تا 

سال 2۰2۰ طراحی شده است.

اعتبار 50 میلیون دالری برای حضور در بازار بالروستشریح عملکرد پست بانک درباره ایجاد اشتغال در مناطق روستایی


