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بانک
بانک شهر ،متعلق به
تمامی شهروندان است

سرویس بانک-
مدیر عامل بانک شهر با
تاکید بر اینکه در طی
سال های گذشته هیچگاه
از نقش خود در توسعه و
آبادانی شهرها و بخصوص
شهرهای کوچک کشورمان غافل نبوده ایم ،گفت:
بانک شهر ،متعلق به تمامی شهروندان است.
به گزارش امتیاز و به نقل از مرکز ارتباطات
و روابط عمومی بانک شهر ،دکتر حسین محمد
پورزرندی شب گذشته با حضور در بخش
گفتوگوی ویژه برنامه « تهران  « 20ارتقای
سطح کیفی زندگی شهروندان شهرهای کوچک و
کالن شهرها را  ،ماموریت اصلی بانک شهر عنوان
کرد و گفت :خوشبختانه برای تحقق این امر  ،از
همه توان خود استفاده کرده و خواهیم کرد .مدیر
عامل بانک شهر با بیان اینکه طی چند سال اخیر،
30هزار میلیارد تومان در خصوص توسعه شهری
سرمایهگذاری کرده ایم ،خاطرنشان کرد  :نیمی از
این رقم در راستای توسعه حمل و نقل عمومی و
نیمی دیگر در پروژههای زیرساختی شهرها سرمایه
گذاری شده است.پورزرندی ادامه داد :امروز بیش
از  70درصد مردم کشوردر شهرها زندگی می کنند
که این موضوع مسئولیت شهرداریها و بانک شهر را
برای آبادانی شهرها و ایجاد رفاه شهروندان سنگین
تر می کند .مدیرعامل بانک شهر در بخش دیگری
از این گفتوگو در پاسخ به سئوال مجری برنامه
نسبت به عملکرد بانک شهر در خصوص اشتغالزایی
گفت :با توجه به نقش بانک شهر در کمک به اجرا
و تکمیل خطوط شش ،هفت و هشت مترو تهران
 ،سایر کالن شهرها و ادامه بزرگراه شهید همت ،
باید گفت با کمک این بانک درحال حاضر بالغ بر
 50هزار نفر مشغول به کار شدهاند؛ شاید اگر تامین
منابع از سوی این بانک صورت نمیگرفت ،چنین
شرایطی نیز محقق نمیشد.پورزرندی در ادامه به
توجه بانک شهر به موضوع بانکداری الکترونیکی
به عنوان یکی از مهمترین وجوه تمایز این بانک
با دیگر بانکهای کشور اشاره کرد و اظهار داشت:
بانک شهر تالش کرده است اقدامات گستردهای در
زمینه هوشمندسازی شهرها انجام دهد که نمود
این اتفاق را در شهرهای تبریز ،همدان و شیراز در
حوزه حمل و نقل عمومی شاهد هستیم.

رونمایی از  ۴محصول جدید بانک
ملت با حضور مدیرعامل و اعضای
هیات مدیره

سرویس بانک-
چهار محصول جدید بانک
ملت با حضور مدیرعامل
و اعضای هیات مدیره به
صورت رسمی رونمایی شد.
به گزارش امتیاز و به
نقل از روابط عمومی بانک ملت ،سامانه های همراه
پالس ملت ،بانکداری اینترنتی ویژه اشخاص حقیقی
صاحب کسب و کار و مدیریت صندوق های قرض
الحسنه محلی همچنین صراف الکترونیک در این
مراسم به صورت عملیاتی از سوی هادی سپانلو
مدیر امور طرح و برنامه ،معرفی شدند .بر اساس
این گزارش ،سامانه همراه پالس ملت ،امکان ارائه
خدمات بانکی به دارندگان کارت های بانکی عضو
شتاب را از طریق نرم افزار همراه بانک ،فراهم می
کند به عبارت دیگر استفاده از این سامانه ،تنها
منحصر به دارندگان حساب نزد بانک ملت نیست
و تمامی مشتریان دارای کارت شتابی می توانند
از خدمات این سامانه بهره مند شوند .این سامانه
حداکثر تا یک هفته آینده به صورت عمومی در
اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت .در سامانه
بانکداری اینترنتی اشخاص حقیقی صاحب کسب و
کار هم عالوه بر خدمات قابل استفاده از سوی عموم
مشتریان حقیقی ،خدمات ویژه ای در دسترس
اشخاص حقیقی صاحبان کسب و کار قرار می گیرد.
در این سامانه که نخستین دستگاه آن به زودی در
مهمانسرای عباسی اصفهان نصب و راه اندازی خواهد
شد ۷ ،نوع ارز در قطعات مختلف شناسایی و از اتباع
خارجی دریافت می شود و با محاسبه بهای آن به
نرخ روز ارز ،کارت بانکی ایرانی به آنان اعطا خواهد
شد .دکتر محمد بیگدلی ،مدیرعامل بانک ملت در
مراسم رونمایی از این محصوالت ،اظهار داشت:
این بانک در حوزه فناوری اطالعات و بانکداری
الکترونیک همیشه پیشگام و پیشرو بوده و سعی
کرده است که چند قدم جلوتر از بقیه حرکت کند.
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت؛

مردم از کیفیت خودروهای داخلی ناراضی اند

وزیر صنعت ،معدن و تجارت :پیشرفتهای
کشور در  ۴۰سال اخیر ،غیر قابل انکار است.
شریعتمداری در پنجمین همایش

 محمد
صنعت خودرو ایران با اشاره به دستاوردهای ایران
در عرصه های صنعتی و معدنی گفت :در شروع
پیروزی انقالب ،ما در صنعت فوالد تنها یک معدن
سنگ آهن در مرک ز کشور داشتیم و یک ذوب
آهن اصفهان با ظرفیت هزار و  500تن فوالد ،اما
امروز ظرفیت فوالد کشور به  33میلیون تن رسیده
است و در فوالد خام رتبه ما در جهان مقام نخست
است و در مجموع تولید فوالد هم رتبه چهاردهم
را داریم.
وی با اشاره به راه اندازی  10زنجیره جدید
تولید فوالد در کشور افزود :این زنجیره ها تاکنون
 60درصد رشد فیزیکی داشته است و با بهره
برداری از آنها در سال  1399ظرفیت تولید فوالد
کشور  300میلیون تن اضافه خواهد شد.
شریعتمداری ادامه داد :در مس نیز وضعیت
ما این چنین است ما سال  57حتی یک گرم
مس تولید نمی کردیم اما امروز ظرفیت تولید
مس ما  400هزار تن در سال است ،در سرب و
روی نیز ظرفیت ما از صفر درصد سال  57به
 450هزار تن رسیده است .وی با بیان اینکه در
ابتدای انقالب در تولید آلومینیوم ظرفیت کشور
تنها  120هزار تن بوده است گفت :در حال
حاضر  500هزار تن آلومینیوم در کشور تولید
می شود .شریعتمداری  افزود :در صنعت سیمان
در اوایل انقالب ما تنها  8میلیون تن تولید
داشتیم اما این ظرفیت در حال حاضر به 85
میلیون تن رسیده است و با طرح های جدیدی
که در آینده نه چندان دور به بهره برداری می
رسند این ظرفیت به  140میلیون تن در سال
می رسد .وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره
به پیشرفت های کشور در صنعت پتروشیمی در
سالهای پس از پیروزی انقالب اظهار داشت :این
ظرفیت از یک و سه دهم میلیون تن در اوایل
انقالب به  65میلیون تن ظرفیت رسیده است
که در حال حاظر حدود  51میلیون تن انواع

محصوالت پتروشیمی در کشور تولید می شود
که تقریبا  50برابر قبل از انقالب است.
وی با بیان اینکه علیرغم همه مشکالت امید به
آینده در فعاالن اقتصادی افزایش یافته است گفت:
در  10ماهه امسال تقاضای جدید برای تاسیس
واحدهای صنعتی نسبت به مدت مشابه پارسال23
درصد رشد داشته است و در حال حاضر  51هزار
واحد صنعتی کوچک و متوسط در دست اجراست.
شریعتمداری افزود :در سال  96از  6هزار واحد
صنعتی جدید که باالی  60درصد رشد فیزیکی
داشته اند حمایت کردیم که از میان  4هزار و 700
واحدش افتتاح شده است .وی با اشاره به گشایش
های انجام شده در دوران پسابرجام گفت :نزدیک
به نه و هفت دهم میلیارد دالر سرمایه گذاری
مستقیم خارجی در صنعت ایران انجام شده که
دو میلیارد دالر آن مربوط به صنعت خودروسازی
تجارت در مورد

بوده است .وزیر صنعت ،معدن و
م اظهار داشت :با اکتشافات جدیدی که
معادن ه 
رخ داد ه یک و دو دهم میلیارد تن به ظرفیت ذخایر
سنگ آهن کشور اضافه شده است که معادل کل
ی همچنین
ذخایر شناسایی شده تا به امروز است.و 
در مورد صنعت خودرو گفت :در اوایل انقالب ما

ساالنه  160هزار خودرو تولید می کردیم که این
رقم در حال حاضر به یک میلیون و  700هزار
دستگاه در سال رسیده است .شریعتمداری با
بیان اینکه علی رغم همه حمایت هایی که پس از
انقالب از صنعت خودروسازی کشور شده است اما
این صنعت جایگاه شایسته ای نیافت ه افزود :امروز
مردم رضایت خوبی از صنعت خودرو ندارند و ما
باید برایافزایش کیفیت و کسب استانداردها گام
های بلندتری برداریم.
وی با بیان اینکه هرچند مردم از خودروهای
داخلی رضایت ندارند ادامه داد :با این حال در این
سالها هرچه تولید شده مردم آنرا خریده اند و از
این بابت از صنعت داخلی حمایت کردند پس ما
نیز باید برای افزایش رضایت مندی مردم حرکت
کنیم .شریعتمداری گفت :در حال حاضر گردش
مالی صنعت خودرو کشور  13میلیارد دالر است
که اگر خودمان تولید نمی کردیم باید این مبلغ را
برای واردات خودرو هزینه می کردیم.
وی در پایان استفاده از ابتکار ،دانش
مختصصان داخلی و گام برداشتن در تولید
خودروهای جدید و کم کردن فاصله این صنعت
با شرایط مطلوب را خواستار شد.

رییس ایدرو:رتبه  ۱۵یا  ۱۶جهان از نظر
حجم تولید خودرو هستیم
رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران گفت :اگرچه تولید خودرو در ایران توسعه
یافته اما این به معنای رضایت مندی مردم از
تولیدات داخلی نیست.
منصور معظمی که در پنجمین همایش
صنعت خودرو سخن می گفت با اشاره به کیفیت
خوروهای داخلی گفت  :ما درحال حاضر در رتبه
 ۱۵یا  ۱۶جهان از نظر حجم تولید خودرو هستیم
اما هنوز نتوانسته ایم مشتریان داخلی را راضی نگه
داریم.
وی مشکالت سیستم پولی و بانکی و باال بودن
نرخ سود تسهیالت را یکی از چالش های صنعت
خودرو عنوان کرد و افزود :یکی دیگر از چالش
های صنعت خودرو ،نبود شفافیت در سهام بنگاه
ها و دولتی بودن خودرو سازان است که مشارکت
بخش خصوصی واقعی را در صنعت خودروی کشور
محدود کرده است .معظمی با بیان اینکه صنعت
خودرو کشور  ۳درصد از تولید ناخالص داخلی ما را
تشکیل می دهد گفت :صنعت خودرو یک صنعت
پیشران است و اگر به حرکت دراید در اقتصاد کالن
هم موثر خواهد بود .وی با اشاره به فعالیت ۱۵۰۰
شرکت قطعه ساز درکشور گفت  :امسال قطعه
سازان ما  ۱۳قرارداد همکاری با خودرو سازان
خارجی منعقد کرده اند که این مساله از ورود قطعه
سازان ایرانی به بازارهای بین المللی حکایت دارد.
وی با اشاره به طرح نوسازی ناوگان حمل
و نقل عمومی و از رده خارج کردن خودروهای
قدیمی و غیر استاندارد گفت  :با تولید ساالنه بیش
از  ۱٫۷میلیون دستگاه خودرو ،که تا  ۸سال دیگر
به تولید ساالنه  ۳میلیون دستگاه خواهد رسید،
پتانسیل باالیی برای نوسازی و جایگزینی ناوگان
فرسوده مسافری و تجاری در کشور وجود دارد
و صنعت خودرو ایران ،هم اکنون بدنبال جهش
فناوری و تولید است و به این ترتیب ،صنعت
خودروی ایران در چند سال آینده یکی از جذاب
ترین پتانسیلهای سرمایه گذاری خواهد بود.

نهاوندیان در حاشیه جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد؛

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت :بازار ارز هم مانند هر بازار
دیگری و هر جایی که حیات اقتصادی در آن جریان دارد ،باید شفاف
شده و رقابت افزایی در اقتصاد و عدالت در توزیع در بازارها باید وجود
داشته باشد.
محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران در در خصوص دریافت مالیات از خریداران و فروشندگان ارز
افزود :شفاف شدن بازار ارزی باید به نحوی باشد که عرضه و تقاضا
کام ً
ال مشخص باشد و مشخص شود که ارز از کجا آمده و به کجا
میرود.
وی اضافه کرد :همه باید مطمئن باشند ارزی که با زحمت زیاد
به دست آمده ،مصرف سرمایهگذاری و تولید شود؛ نه اینکه به مصرف
قاچاق برسد؛ بنابراین مقابله با قاچاق باید در همه مراحل چه در مرز
و چه در ارز صورت گیرد؛ در نهایت مجموعه این تدابیر است که بازار
را به ثبات میرساند.
معاون اقتصادی رئیسجمهور در خصوص برخی تحرکات
درهم امارات و تأثیر آن در بازار ارز افزود :به هر حال عوامل
اقتصادی که از آنها نام برده میشود ،شامل این تغییرات در
برخی مسیرهای مبادالت ارزی ایران هم است ولی به هر حال
هر مشکلی ،راهحلی دارد.
معاون اقتصادی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه نوسانات قیمت
ارز کوتاه مدت بوده و قابل قبول نیست ،گفت :مردم میتوانند در
حسابهای ارزی ،دالر سپردهگذاری و دالر برداشت کنند.
نهاوندیان در پاسخ به پرسشی مبنی بر شرایط انتشار اوراق
مشارکت ارزی از سوی دولت گفت :بانک مرکزی به زودی شرایط
اوراق مشارکت ارزی خود را اعالم خواهد کرد که در این راستا

شفاف شدن بازار ارز

مردم بتوانند بخشی از تقاضاهای خود برای حفظ ارزش پول را
روانه خرید اوراق مشارکت کنند.
معاون اقتصادی رئیسجمهور افزود :به هر حال تدابیر متنوعی
برای بازار ارز از سوی دولت اندیشیده شده و تصمیمگیریهای صورت
گرفته ،یکی پس از دیگری اعمال خواهد شد.
نهاوندیان در پرسشی که آیا بازار ارز از آشفتگی کنونی نجات
پیدا خواهد کرد؟ گفت :به طور قطع این اتفاق رخ خواهد داد ،چرا
که قیمت کنونی ارز در بازار کوتاه مدت بوده و قابل قبول نیست و
حتماً باید به ثبات و آرامشی که طی چهار سال گذشته در این بازار
تجربه کردهایم ،برسیم.
وی تصریح کرد :باید پیشبینیپذیری اقتصاد ایران را باال برد و
به همان شرایط گذشته که ثبات و آرامش بازار ارز را دیکته میکرد،
برگردیم.
معاون اقتصادی رئیسجمهور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اقدام
برخی بانکها برای گشایش سپرده ارزی برای مردم و محاسبه نرخ
دالر مبادلهای و تسویه با ریال افزود :این اقدام بانکها شایسته نیست
و بانکها همه اجازه دارند و تشویق میشوند که حساب ارزی برای
مردم باز کنند؛ بنابراین باید سپرده ارزی بگیرند و ارزی هم پس
بدهند؛ به این معنا که همچنان که سپردهگذاری ارزی است ،برداشت
هم ارزی خواهد بود و همه بانکها باید در اجرا این مسیر را دنبال
نمایند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تأثیر کاهش نرخ سود سپرده
بر افزایش نرخ ارز در بازار گفت :ارز یک وسیله مبادله تجاری برای
یک اقتصاد با خارج از آن اقتصاد است و اگر تقاضا به جای اینکه به
سمت تقاضای مبادالتی برای تولید ،سرمایهگذاری و تجارت برود ،به

افتتاح نخستین باجه جوانه های
بانک ملی ایران در کشور

سرویس بانک-
نخستین باجه جوانه های
بانک ملی ایران با رویکرد
خدمت رسانی به آینده
سازان کشور در شعبه
دزاشیب بانک در تهران
افتتاح شد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
بانک ملی ایران ،دکتر محمدرضا حسین زاده
مدیرعامل بانک امروز در آیین افتتاح این باجه
که با حضور حبیب اهلل رشید ارده مدیر امور
حوزه مدیریت و روابط عمومی ,محمد نورآزادی
مدیر امورشعب تهران  ،محمدرضا صدری رییس
اداره امور شعب شمال تهران و جمعی از مدیران
ارشد بانک و اعضای کانون جوانه ها برگزار شد،
با تاکید بر اینکه جرقه تاسیس کانون جوانه ها
به قلک های مشکی قدیمی بانک در سالیان دور
باز می گردد ،گفت :حدود  ۱۳میلیون دانش
آموز در کشور وجود دارد که امیدواریم روزی
برسد که تمامی این دانش آموزان به عضویت
کانون جوانه های بانک درآیند.
وی تاکید کرد:آموزش مفاهیم اقتصادی و
بانکی به آینده سازان ایران ،معرفی و ثبت نام
کانون جوانه ها ،افتتاح حساب ،ملی کارت آرزو
با امکان ارایه تمامی خدمات کارت ،سرگرمی
و  ...از مهمترین اهداف راه اندازی باجه جوانه
های بانک ملی ایران است و در زمینه آموزش
آینده سازان کشور رسالتی فراتر از بانک ملی
ایران برای خود قائل هستیم.حسین زاده بیان
کرد :در بسیاری از جلسات و هم اندیشی ها افراد
سرشناس و مدیران ،خاطرات ارزشمندی را از
قلک های مشکی و قدیمی بانک ملی ایران نقل
می کردند و همین امر نیز ما را به فکر احیای
این قلک ها انداخت .مدیرعامل بانک ملی ایران
اضافه کرد :در کشورهای پیشرفته نیز رویکرد بر
انجام آموزش در سنین پایه و کودکی و نوجوانی
است در حالی که در کشور ما آموزش ها بر
دوران بزرگسالی متمرکز است.وی عنوان کرد:
کانون جوانه های بانک ملی ایران را با تمرکز بر
آموزش اقتصاد ،بانکداری ،مدیریت مالی و صرفه
جویی کودکان و نوجوانان راه اندازی کردیم و
امیدواریم برای توسعه این ایده همه دست به
دست هم دهند .در پایان نیز دکتر حسین زاده
هدایایی را به تعدادی از کودکان و نوجوانان
عضو کانون جوانه های بانک ملی ایران اهدا کرد.

مشارکت بانک رفاه در اجرای پروژه
دانش بنیان  500میلیارد ریالی کیش

سایر بخشها پاسخ دهد ،اشکاالتی ایجاد خواهد شد که بر این اساس
حتماً باید به طرق مختلفی که در سیاستهای بازار سرمایه و پول در
نظر گرفته میشود ،بازار را مدیریت کرد که اوراق مشارکت ارزی هم
از همین منظر منتشر خواهد شد.
نهاوندیان ادامه داد :تقاضاهای سفتهبازانه بازار ارز میبایست
حتماً خارج شود و عوامل روانی و سیاسی تأثیرگذار در این بازار
مدیریت شوند ،چرا که اکنون تراز تجاری ،پرداختها و وضعیت ذخایر
ارزی نسبت به بدهیهای اقتصاد ایران در مقایسه با تولید ناخالص
ملی ،وضعیت بسیار باثبات و روشنی دارد که در مقایسه با برخی
کشورها ،اوضاع بسیار مطلوب است؛ بنابراین نوسانهایی که در بازار
دیده میشود ،به طور مقطعی بوده و دلیل اقتصادی ندارد.
معاون اقتصادی رئیسجمهور افزود :دلیل این نوسانات
غیراقتصادی باید شناسایی و مدیریت شود که در این رابطه تدابیر
خوبی از سوی بانک مرکزی اندیشیده شده است.

پیششماره  ۰۹۰۵به پیششمارههای ایرانسل افزوده شد
سرویس اقتصادی  -پیششماره جدید
 0905در فهرست سرشمارههای ایرانسل قرار
گرفت .پیش از این سرشمارههای  0935تا ،0939
 0901تا  0903و  0933به ایرانسل اختصاص
داشت.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
ایرانسل ،پیششماره  0905به شمارههای اعتباری
جدید ایرانسل اختصاص پیدا کرده است.

بانك

مشترکان میتوانند شماره مدنظر خود را
از بین هر کدام این سرشمارهها از مراکز فروش
یا فروشگاه اینترنتی ایرانسل به نشانی shop.
 irancell.irتهیه کنند.
شبکه ایرانسل در بیش از  380شهر پوشش
نسل  )+4G/LTE Advanced( 4.5خود را
گسترش داده است ،این آمار برای پوشش 4G
ایرانسل برابر با  3064و برای پوشش نسل سوم یا

 3Gبرابر با  3984منطقه ،اعم از شهر ،دهستان و
جاده اعالم شده است .ایرانسل همچنین در بیش از
 140منطقه پوشش اینترنت ثابت یا TD-LTE
را گسترش داده و با  49کشور رومینگ  4Gدارد.
ایرانسل طبق آخرین خبر اعالم شده بیش از 49
میلیون مشترک فعال دارد و وزرای ارتباطات دولت
یازدهم و دوازدهم عنوان بزرگترین اپراتور دیتای
کشور را به این اپراتور ارتباطی کشور دادهاند.

سرویس بانک-
بانک رفاه در راستای
حمایت از اشتغال و تولید
و همراستا با شعار محوری
سال  ،1396در اجرای
پروژه دانش بنیان 500
میلیارد ریالی کیش مشارکت کرد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
بانک رفاه  ،در مراسم افتتاح و بهره برداری از
کارخانه تولید پروتزهای اندامی در جراحی
ارتوپدی و مغز و اعصاب که به مناسبت ایام اهلل
دهه مبارک فجر و با حضور دکتر ستاری معان
علمی و فناوری رئیس جمهور و مسئوالن این
بانک برگزار شد ،از مشارکت و حضور بانک رفاه
در این طرح ملی قدردانی شد.
دکتر ستاری معاون علمی و فناوری
رئیس جمهور در آیین افتتاحیه این پروژه،
طی سخنانی اظهار داشت :حرکت مناطق آزاد
به سمت اجرای طرح های زیرساختی ،دانش
بنیان و دارای ظرفیت صادراتی ،هدف مهمی
است که باید بیش از پیش به آن توجه شود.
مناطق آزاد بستر بسیار مفیدی برای صادرات
فراهم ساخته و الزم است مدیران مناطق آزاد
هم به آن توجه داشته باشند .شایان ذکر است
با راه اندازی این مجموعه تولیدی برای  60نفر
به صورت مستقیم و  200نفر به صورت غیر
مستقیم اشتغال فراهم شده است .تولید انواع
ایمپلنت های درون استخوانی با بهره گیری از
جدیدترین فناوری های روز دنیا از جمله مهم
ترین اهداف این شرکت تولیدی است.
این واحد تولیدی با اتکا به توان داخلی
عالوه بر تامین نیاز داخلی از خروج سالیانه ده
میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری می کند.

