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سوآپ گاز ترکمنستان از سر گرفته شد
معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت گفت :با مذاکرات رؤسای جمهوری  ۲کشور ،سوآپ گاز ترکمنستان از سوی ایران هشتم فروردین ماه از سرگرفته شد .به گزارش وزارت نفت؛ امیرحسین
زمانینیا که رئیس جمهوری را در سفر نوروز امسال (هفتم تا نهم فروردینماه) به ترکمنستان و آذربایجان همراهی کرده بود از ترکمنستان بهعنوان یک شریک راهبردی نام برد و یادآور شد:
وزارت نفت آمادگی خود را برای همکاری بلندمدت در بخش انرژی و همچنین صادرات مشترک به هند ،پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس به ترکمنستان اعالم کرده است .وی درباره از
سرگیری سوآپ گاز ترکمنستان از سوی ایران که ژانویه امسال به دلیل کیفیت پایین گاز ترکمنستان از سوی ایران قطع شده بود ،اظهار کرد :بر مبنای مذاکراتی که میان رؤسای جمهوری ایران و
ترکمنستان انجام شد ،دستور از سرگیری سوآپ ،از سوی رؤسای جمهوری  ۲کشور در هفتم فروردین ماه صادر و هشتم فروردینماه آغاز شد.

گزارش میدانی «ابتکار» نگرانی مردم از افزایش قیمت دالر را مورد بررسی قرار داد

جنجال دالر درشهر

.

فردا سکه میخرم
مریم  25ساله به خبرنگار «ابتکار» می گوید :من به عنوان یک
جوان که دندانپزشک شدم ،احساس امنیت مالی نمیکنم .حس
میکنم باید الاقل یک ملک داشتهباشم که اگر اتفاقی افتاد صفر
صفر نباشم .به دالر خریدن فکر نمیکنم ،چون وارد نیستم اما
به خرید سکه فکر کردم واحتماال همین امروز فردا میخرم .زیرا
سرمایه گذاری در طال استرس کمتری دارد  .برای کسانی مثل
خودم که از اقتصاد و بورس و اوراق سر درنمی آورند ،بهترین
گزینه است.
برای حل این مشکالت به دولت اعتماد ندارم چون حتی اگر
دولت هم تمام تالشش را انجام دهد ،بقیه عوامل داخلی و خارجی
که اوضاع اقتصاد را خراب کردند ،به این راحتی درست نمیشوند.
به صف خریداران دالر می پیوندم
توگو با «ابتکار» از
احمد 28 ،ساله ،روزنامه نگار نیز در گف 
ناامیدی خود نسبت به مسیر سرمایهگذاری در بخش مولد اقتصاد
میگوید .به گفته احمد تنها کاری که میتوانم انجام دهم ،این

است که آینده کوتاه مدت را مدنظر قرار بدهم و بروم دالر
بخرم .اگر نه با این شرایط اقتصادی ،هیچ پیش بینی برای آینده
اقتصادی من وجود ندارد ،زیرا حقوق حداقلی میگیرم .من و
افراد زیادی که در صف دالر قرار خواهیم گرفت ،فقط میخواهیم
حاشیه امن کوچکی برای خود ایجاد کنیم.
احمد می گوید :قبل از این به سرمایه گذاری در بازار اوراق
مشارکت یا سپردهگذاری در بانک برای کسب سود فکر میکردم،
زیرا میخواستم با اندک سرمایهای که داشتم ،ریسک نکنم .اما
االن شاید داستان عوض شدهباشد و عدم امنیت اقتصادی باعث
شود که به سمت خرید دالر و سود اندک از فروش آن بروم اما
وارد بازار طال نخواهم شد.
ویران میشود و از نو میسازیم
مرجان  28ساله و شاغل به عنوان رادیولوژیست معتقد است
که دولت ورشکست شده و این ورشکستگی به وضوح مشخص
است ،اکنون هیچ کنترلی در کار نیست .آنقدر تورم پیش میرود
تا زمانی که تمام آقازادهها به اندازه میلشان پول خارج کنند و در
نهایت ما میمانیم و یک مملکت ورشکسته آش و الش .از آنجایی
که مردم ایران عادت دارند به آباد کردن ویرانی ،باز هم میمانیم و
از زیر صفر دوباره میسازیم .اما االن اصال آینده روشنی نمیبینم
و به دلیل این که همسرم به هیچ وجه با مهاجرت موافق نیست
مجبورم روزگار را به کام خودم تلخ نکنم .برای بهبود این اوضاع به
دولت هم هیچ اعتمادی ندارم.
راجع به خرید دالر و طال واقعا نمیدونم کار درست چیست .اگر
فهمیدی به منم بگو!
سال یازدهم چه کنم؟
ملیکا 26 ،ساله و کارشناس ارشد مهندسی پزشکی است .او
شغل ندارد و دلیل بیکاری خود را نداشتن آشنای نزدیک می
داند که برای استخدام توصیه نامه همراه ببرد .او در واکنش به
افزایش چشمگیر نرخ دالر در روز گذشته به «ابتکار» گفت :فکر
میکنم اکثر این مصیبتها را خودمان بر سر خودمان آوردیم.
راستش را بخواهی هیچ آینده روشنی برای خودم در اینجا نمی
بینم .امروز دیگر خرید دالر و طال مشکلی از من حل نمیکند،
تنها فضای روانی ایجاد شده و شرایط را بدتر می کند ،چون باال
رفتن قیمت دالر و طال  ،گرانی فراوانی به دنبال دارد .حتی اگر
هم پول داشته باشم و برای  10سال آینده خودم طال و دالر
بخرم ،بعدش چه می شود؟ سال یازدهم چه کنم؟ به این دولت
تحت هیچ شرایطی اعتماد ندارم .زیرا در همه زمینه ها نامناسب
عمل کرده است.

در سال  96با تامین مالی  200هزار میلیارد ریالی رقم خورد

بزرگترین تامین مالی بخش خصوصی در بازار سرمایه از طریق بورس تهران
به گزارش شرکت بورس تهران ،تامین مالی بخش خصوصی از درگاه اوراق
بدهی با قوت پیگیری و به سرانجام رسید ،بهطوری که بزرگترین تامین مالی
بخش خصوصی در بازار سرمایه با پذیره نویسی صکوک ایران خودرو به مبلغ
 7000میلیارد ریال در بورس تهران رقم خورد .ارزش بازار اوراق بدهی که
میزبان  29اوراق مختلف مشارکت ،صکوک و گواهی سپرده است از  110هزار
میلیارد ریال فراتر رفت.
با هدف امکان مدیریت ریسک ،دو صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت
پذیرش و معامله شد .ارزش صندوق های قابل معامله با  11صندوق بیش از  9هزار
میلیارد ریال است .کل تامین مالی انجام شده در سال  1396از روش های مختلف
شامل عرضه اولیه ،اختیار فروش تبعی ،اوراق بدهی ،صندوق های قابل معامله و افزایش
سرمایه بیش از  200هزار میلیارد ریال بودهاست.
عرضه اولیه
در سال  96بورس تهران تالش کرد در راستای تعمیق بازار گام بردارد .به همین
منظور  15جلسه هیات پذیرش برگزار و با توجه به شرایط بازار ،عرضه اولیه  7شرکت
محقق شد و ارزش بازار به بیش از  380هزار میلیارد تومان رسید.
در سال 96تعداد  7شرکت در بورس تهران درج شدند که امید است در سال 97
عرضه اولیه شوند .همچنین پرونده  30شرکت نیز در مراحل مختلف پذیرش و درج
قرار دارند .راهبرد بورس تهران در سال  97بر پذیرش صنایع نوین ،دانش بنیان و سبز
استوار است .برنامه های آینده بورس تهران شامل پذیرش و عرضه  12شرکت ،پذیرش
 5اوراق انتقالی از فرابورس ،پذیرش  10اوراق بدهی و پذیرش  6صندوق قابل معامله و
گسترش فرهنگ سهامداری است.
امید است پذیرش های فوق به ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در تأمین مالی ،تعمیق بازار
و ارتقا نقدشوندگی بیش از پیش کمک کند.
نماد بازار سرمایه
با اجرایی شدن افزایش سرمایههای بورس تهران که برای تامین مالی ساختمان
جدید صورت پذیرفته ،در نهایت سرمایه بورس تهران به  150میلیارد تومان افزایش
یافت .در سالی که گذشت شاهد پیشرفت مناسب در پروژه احداث ساختمان جدید
بورس بودیم ،طبق برنامه ریزی انجام شده در سال  97انتقال به این ساختمان به عنوان

یک نماد ملی آغاز خواهد شد.
تاالر های منطقه ای
بورس تهران گستردهترین توزیع جغرافیایی شبکه معامالتی بازار سرمایه را در اختیار
دارد .بورس در  22منطقه کشور در قالب تاالر و دفاتر منطقهای حضور دارد و به منظور
گسترش فرهنگ سرمایهگذاری گام های اساسی را برداشتهاست تا از این درگاه ضریب
نفوذ بورس بیش از پیش ارتقا یابد .این بستر مطمئنترین مسیر برای ورود سهام عدالت
به بازار سرمایه است .تجهیز منابع در سطح گسترده جغرافیایی و با نگرش بلند مدت
میتواند دورنمایی درخشان برای بازار سرمایه ترسیم کند.
بینالملل
در سال ،96دو همایش جذب سرمایه گذار خارجی برای تامین مالی بین المللی
شرکتهای ایرانی برگزار شد تا فعاالن بازار سرمایه ضمن اشراف به الزامات حضور در
بازارهای بین المللی از منافع حضور در این بازارها و تامین مالی از این درگاه بهرهبرداری
کنند.
به منظور متنوع سازی ابزارهای تامین مالی و جذب سرمایهگذار خارجی ،پیگیری
و اقدام الزم برای انتشار اوراق بدهی ارزی صورت میپذیرد .پذیرش اوراق بهادار ایرانی
در بورسهای خارجی با همراهی سایر ارکان بازار پیگیری می شود .از دیگر برنامهها
بررسی عضویت بورس تهران در  IOSCOو پیگیری عضویت دایمی در فدراسیون
جهانیبورسهاست.
در سال  ،96تعداد سرمایهگذاران خارجی فعال در بازار سرمایه از  1400کد
معامالتی عبور کرد ،این تعداد سرمایه گذار خارجی در صنایع متنوعی فعال هستند
و طبق آخرین آمار ها در حدود  700کد معامالتی متعلق به سرمایه گذاران خارجی،
مالک اوراق بهادار در بورس تهران هستند.
نوآوری ها
بازار سرمایه در سال  97شاهد تداوم فعالیتهای نوآورانه بورس تهران خواهد بود .به
این جهت بورس تهران تنوع ابزارهای مالی را سرلوحه فعالیت های خود قرار دادهاست،
در برنامه های سال  97شامل عرضه قرارداد سلف سهام و قرارداد آتی سبد سهام
برای ارتقا و توسعه ابزارهای معامالتی ،همچنین بررسی شناخت گواهی با عملکرد باال
( )Outperformance Certificateدر بورسهای اوراق بهادار ،بررسی شناخت
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نباشید .اما هرچه گفت ،دارد بر عکس میشود .من به روحانی رای
دادم ،اما پشیمانم که در انتخابات شرکت کردم .تنها برنامهریزی
اقتصادی که دارم ،این است که بیکار نشوم ،خرج روزانه خود را در
بیاورم و دستم جلوی دیگران دراز نشود .اگر پول داشتم وارد هیچ
بازاری نمیشدم ،چون اصول اقتصادی حاکم نیست ،ثبات وجود
هرجومرج است و تنها تالشم برای سرپا ماندن است.
ندارد ،همه جا 
به دولت اعتماد ندارم
بهنام  27ساله ،دارای شغل آزاد که البته در رشته مکانیک
تحصیالت خود را به پایان رسانده ،درباره وضعیتی که در بازارهای
طال و ارز به وجود آمده ،به «ابتکار» می گوید :من آینده شغلی در
همین حوزه ای که در بازار آزاد فعالم برای خودم متصور شدم ،اما
مطمئن نیستم رشد در این حوزه کار آسانی باشد .فکر می کنم
که دالر کمی کاهش قیمت داشته باشد ،در آن زمان دالر می
خرم ،اما در هر صورت پولم را به صورت ریال نگه نمیدارم .شاید
هم ماشین بخرم .به دولت بری حل این مشکالت اعتماد ندارم و
مطمئنم اوضاع بدتر میشود.
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در دیدار نوروزی مدیر عامل انجام شد

سمیرا ابراهیمی

روز گذشته دالر مرز  5700تومان را رد کرد .در کمتر از
یک روز دالر بیش از  500تومان رشد کرد و هرج و مرج
بازارها که ناشی از عدم عرضه توسط بانک مرکزی ،نبود
خریدار و سیل تقاضاست ،برگ دیگری از شگفتی را در
تاریخ اقتصادی ایران رقم زد.
از  3ماه پیش که بحران ارزی در کشور آغاز شدهاست ،به وفور
با کارشناسان و مسئوالن ذیربط در این حوزه مصاحبه کردیم و
تنها جوابی که گرفتیم ،عدم مدیریت درست از سوی دولت ،عدم
عرضه مناسب از سمت بانک مرکزی ،بریده شدن قوای کنترلی
دولت در بازار ارز و عواملی از این قبیل بوده که این گزارهها از
سوی کارشناسان مطرح میشود .از سوی دیگر نیز مسئوالن
بلندپایه دولتی تنها مردم را به مدارا و هیجان زده نشدن دعوت
کرده و وعده بهبود اوضاع میدهند .با این حال ،این بحران هر
روز وجوه جدیدی را از خود به نمایش میگذارد و باعث رسوخ
گرانی در تمام بازارها ،از طال گرفته تا کاالهای وارداتی مصرفی و
اساسی شدهاست.
به همین منظور «ابتکار» طی یک گزارش میدانی نظر آحاد
مردم در خصوص آیندهای که در این شرایط اقتصادی برای خود
مدنظر گرفتهاند و میزان اعتماد آن ها به دولت در خصوص کنترل
اوضاع را بررسی کرده است.
امیدوارم دستم جلوی کسی دراز نشود
زهرا  22ساله  ،کارشناس ادبیات و فعال در فضای مجازی
در زمینه تولید محتوا ،درباره وضعیت آینده خود به «ابتکار»
میگوید :در چند سال اخیر که وضعیت اقتصادی ،نا بهسامان بود،
من تالش کردم به آینده فکر نکنم .زیرا اصال نمیتوانم برنامهریزی
برای آینده خود داشتهباشم و یا حتی با این قیمت دالر و یورو
به مهاجرت فکر کنم .حتی در خواب هم نمیتوانم این رویاها را
ببینم .دیروز که دالر به  5700رسید ،تصورم از آینده کشور ،رفتن
به خرید با یک فرغان پول برای خرید یک بربری دو رو خشخاش
است .اینجا دیگر جای امید و برنامه ریزی برای من جوان نیست.
من دیگر به دولت هیچ اعتمادی ندارم .روحانی در مصاحبهای
قبل از عید به ما وعده داد که نرخ دالر را ثابت نگه میداریم ،نگران
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در حاشیه دیدار نوروزی مدیرعامل موسسه اعتباری ملل با همکاران ،سرود
سازمانی این موسسه توسط مدیرعامل رونمایی شد.
در تصاویر استفاده شده برای این آنونس ( سرود سازمانی موسسه اعتباری ملل )
سعی شده از المان های آیینی و ملی کشور استفاده گردد و عالوه بر نمایش نمادهای
منحصر به فرد به پیشنهاد و کوشش مدیریت روابط عمومی ،این اثر ارزشمند را یکی
از همکاران موسسه ملل خوانده است.

سایپا سهم بازار خود را افزایش می دهد
رئیس مرکز مطالعات استراتژیک گروه خودروسازی سایپا از برنامه ریزی این
گروه برای افزایش تولید در سال  97خبر داد و گفت :گروه خودروسازی
سایپا در چهارماهه پایانی سال گذشته توانست تمام رکوردهای خود در
زمینه تولید خودرو را جابه جا کند.
به گزارش سایپا نیوز ،حسن قره یی اعالم کرد :گروه سایپا در زمینه روند افزایش
تولید خودرو در کشور در سال گذشته حائز جایگاه نخست شده است.
بر اساس گزارشات اعالم شده ،شرکت سایپا توانسته در  26اسفند ماه سال گذشته
با تولید  666هزار و  666دستگاه خودرو به رشد  17درصدی دست یابد .همچنین
سایپا توانسته با تولید ماهیانه  67928دستگاه در دی ماه رکورد جدیدی ثبت کند .در
این ایام رکورد بیشترین تولید هفتگی در هفته انتهایی سال با تولید  19513دستگاه
خودرو و بیشترین تولید روزانه در دو شیفت کاری با تولید  3125دستگاه در روز 19
دی ماه  96ثبت شده است .قره یی با یادآوری افزایش کیفیت خودروهای تولیدی
گروه سایپا به کسب دوستاره کیفی توسط محصوالت  X100و  X200اشاره کرد و از
ارتقای نمره کیفی خودروهای کوییک و ساینا اتوماتیک تا پایان سال گذشته خبر داد.

اداره کل بانکداری الکترونیک بانک مسکن اعالم کرد

تخفیف ویژه برای خریداران برچسب عوارض الکترونیک
تا عید مبعث
بانک مسکن با برگزاری جشنواره عید تا عید ،برای خریداران بر چسب
پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی ( )ETCتخفیف ویژه اعمال می کند.
در راستای ترغیب هر چه بیشتر مشتریان و افزایش ضریب نفوذ برچسب پرداخت
الکترونیک عوارض برای دارندگان خودرو ،طرح تخفیف  10درصدی در فروش
برچسب از  12اسفند در سامانه مربوطه اجرا شده که قرار است تا ایام عید مبعث
ادامه یابد.
با توجه به باقی ماندن یک هفته از مهلت این جشنواره که عده زیادی از مسافران
نوروزی از آن بهره مند شدند ،دیگر متقاضیان می توانند تا  ۲۵فروردین ماه با خرید
الکترونیک برچسب یا مراجعه حضوری به شعب منتخب از مزایای این جشنواره
برخوردار شوند.
استفاده کنندگان از این خدمات به جای پرداخت نقدی و دستی عوارض ،ضمن
عبور بدون توقف از ایستگاه عوارضی و صرفه جویی در وقت خود ،از  20درصد تخفیف
عوارض تردد در معابر آزادراهی برخوردار خواهند شد.
البته تخفیفات دیگری نیز بین  3.5تا  10درصد روی میزان شارژ اعتبار اعمال در
سایر اوقات سال برقرار است که در جشنواره عید تا عید به طور موقت این تخفیفات
حذف شده و صرفا تخفیف روی بهای فروش برچسب به متقاضیان پرداخت می شود.
بهای فروش هر برچسب  ETCدر سایر ایام سال  ۲۰هزار تومان است که این میزان
تا عید مبعث به  ۱۸هزار تومان تقلیل یافته است

انحصارشکنی در بازار پرداخت تسهیالت مسکن

کاهش قیمت اوراق مسکن با ورود بانک ملی ایران

گواهی جایزه ( )Bonuse Certificateدر بورسهای اوراق بهادار و بررسی انتشار
اوراق بهادار مبتنی بر مطالبات شرکتهای فعال در صنعت لیزینگ به منظور توسعه ابزار
های نوین مالی انجام میشود.
شایان ذکر است با اجرایی شدن بازار اختیار معامله در سال  ،95ضمن ایجاد تنوع
در ابزارهای معامالتی عالوه بر بازار آتی و اختیار فروش تبعی ،امکان مدیریت ریسک را
فراهم کرده است .برای اولین بار در بازار سرمایه ایران ،معامالت بر خط اختیار معامله در
مهر ماه  1396در بورس تهران اجرایی شد.
همچنین در سال  96بورس تهران؛ در جهت اصالح رویههای ماده  38و 39
دستورالعمل پذیرش و افشا ،مکانیزه کردن مکاتبات با ناشران در سامانه کدال ،اصالح
و توسعه سامانه سروین تالش کرد شرایط ارتقاء شفافیت را بیش از پیش فراهم آورد.
همچنین اقدام برای اصالح نحوه توقف و بازگشایی نماد ها یکی از مهمترین
دستاوردهای بورس تهران به شمار می رود .در ضمن بورس تهران قصد دارد تا در
زمینه طبقه بندی هشدار ها و گزارش های نظارتی منطبق با قوانین و مقررات بازار
سرمایه اقداماتی انجام دهد و پیشنهاد اصالح دستورالعمل های مرتبط با نهادها و
ابزارهای نوین مالی در حوزه نظارت بر معامالت اقدام کند.

سیر نزولی قیمت اوراق مسکن در فرابورس که از روزهای انتهایی سال
گذشته آغاز شده ،می تواند به علت انتظار برای انتشار اوراق مسکن بانک
ملی ایران و شکسته شدن انحصار در این بازار باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند سیر نزولی قیمت اوراق مسکن در فرابورس که از
روزهای انتهایی سال گذشته آغاز شده ،می تواند به علت انتظار برای انتشار اوراق
مسکن بانک ملی ایران و شکسته شدن انحصار در این بازار باشد .تاکنون حدود 14
هزار فقره حساب ویژه طرح مسکن در واحدهای بانک ملی ایران افتتاح شده و خرید
و فروش اوراق آن به زودی کلید خواهد خورد که در این صورت حتی ادامه این روند
کاهشی نیز پیش بینی می شود.
در همین رابطه حسام عقبایی ،نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران
گفت :هر بانکی که بتواند اوراق مسکن را با قیمت کمتری در اختیار مردم قرار دهد،
خدمت بزرگی به جامعه به ویژه دهک های ضعیف و متوسط کرده است.
عقبایی درباره کاهش بی سابقه قیمت اوراق مسکن در بازار فرابورس و ورود بانک
ملی ایران به بازار عرضه این اوراق بیان کرد :طرح ویژه مسکن بانک ملی ایران می
تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد و به نوعی انحصارشکنی در بازار پرداخت
تسهیالت مسکن است.

با تسهیالت بانک صنعت و معدن

بنگاهها

شرکت پارس تاواتا پایا افتتاح شد

مدیرعامل بانک ایران زمین اعالم کرد

سال  97در عرصه بانکداری سال تغییر خواهد بود
شبکه بانکی به عنوان تامین کننده مالی اقتصاد کشور با سال حساسی روبرو
ست ،که نیاز به آرامش ،سیاستگذاری صحیح و همراهی سایر بخش های
اقتصاد برای گذر از شرایط فعلی دارد.
عبدالمجید پورسعید ،مدیرعامل بانک ایران زمین با تاکید بر حساسیت هایی که
اکنون نسبت به حمایت از تولید کنندگان و تامین مالی بخشهای تولیدی در سال
 1397وجود دارد ،اظهار داشت :آنچه مسلم است شبکه بانکی به عنوان تامین کننده
مالی اقتصاد کشور با سال حساسی روبرو ست ،که نیاز به آرامش ،سیاستگذاری صحیح
و همراهی سایر بخش های اقتصاد برای گذر از شرایط فعلی دارد.
پورسعید با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تغییراتی که در بازارهای مالی در انتهای
سال گذشته ایجاد شد ،گفت :در کشور ما بانک ها به عنوان اولین تامین کنندگان
مالی مطرح هستند ،بنابراین این بخش از اقتصاد کشور برای اینکه بتواند وظیفه
خود را در قبال تولید کنندگان و سایر بخشهای اقتصادی ایفا کند نیازمند حمایت و
سیاستگذاریهای با ثبات است.
وی افزود :بانک ایران زمین ،در سال  1396با هدف توسعه اقتصاد کشور و حمایت از
تولید کنندگان داخلی بخش عمدهای از منابع خود را در مسیر توسعه و شکوفایی این
گردانندگان چرخهای اقتصاد کشور به کار گرفت و براساس بخشنامههای بانک مرکزی

جمهوری اسالمی ایران ،تأمین مالی بنگاه های کوچک و رسیدگی به درخواستهای آنها
را با سهل ترین شرایط را در سال گذشته در اولویت خود قرار داد.
پورسعید با اشاره به شرایط بازارهای مختلف و تاثیر آن بر روند فعالیت بانک ها اظهار
داشت :عوامل مختلفی بر افزایش قیمت ارز و سکه تاثیر گذاشته است و این تاثیر گاهاً
خواسته یا ناخواسته بر روند سرمایهگذاری مردم در بانکها موثر بوده است ،که امیدواریم
با همراهی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در سال  97شاهد رشد و ثبات اقتصاد
کشور باشیم .وی در ادامه با اشاره به چشمانداز بانک ایران زمین ،گفت :در سال گذشته
برمبنای چشم انداز بانک که نام آن پرواز  1400است تالش کردیم تا با پیاده سازی
نقشه راه در بانکداری دیجیتال ،مشتریان را در آیندهای نزدیک با مفهوم و تجربهای
جدید از این صنعت آشنا کنیم ،که رونمایی از همراه بانک ایران زمین ،با مفهوم سوپر
مارکت مالی در همین راستا بوده است.
پورسعید با بیان این که ضمن افزایش سرمایه بانک در سال جاری اظهار داشت :امروز
به دنبال ایجاد بستری مناسب جهت حضور تکنولوژیهای نوین ،شرکتهای دانش بنیان،
فین تکها و استارتآپها در عرصه بانکداری هستیم .ما معتقدیم آنجایی باید خدمت
ارائه کنیم که مردم حضور دارند .بر همین اساس ارائه خدمت در شبکههای اجتماعی و
ارائه خدمات بر این بستر جزو اهداف نزدیک بانک ایران زمین است.

شرکت پارس تاواتا پایا  ،تنها تولید کننده کاغذ فیلتر در خاورمیانه با
تسهیالت بانک صنعت و معدن در استان مرکزی به بهره برداری رسید.
بانک صنعت و معدن برای احداث شرکت پارس تاواتا پایا  ،تنها تولید کننده کاغذ
فیلتر در خاورمیانه حدود  8میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده است.
شرکت پارس تاواتاپایا ساالنه به تولید  5500تن کاغذ فیلتر می پردازد و برای 40
نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
گفتنی است طرح های بزرگ  ،متوسط و کوچک زیادی با استفاده از تسهیالت
بانک صنعت و معدن به بهره برداری رسیده و موجب افزایش سطح اشتغال در کشور
شده است.

توسط بانک کشاورزی استان بوشهر انجام شد

پرداخت  185میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج
وی در انتها اظهار امیدواری کرد در سال  1397که از سوی رهبر انقالب سال حمایت
از تولید داخلی نام گذاری شده است ،بانکها بتوانند همکام با اقتصاد کشور ایفای نقش
کنند.

بانک کشاورزی استان بوشهر بیش از  185میلیارد ریال تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد.
شعب بانک کشاورزی استان بوشهر تا پایان اسفند ماه  96مبلغ  185میلیارد و 100
میلیون ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کردند.
این میزان تسهیالت به  1787نفر از زوج های جوان پرداخت شد .

