گزارش
جدیدترین وضعیت ایران در شاخص رقابتپذیری
اقتصاد جهانی

َ
بانک ِ  ،بیمه و بورس
ادغام بانک های نیروهای مسلح تا آذرماه نهایی می شود

رئیس کل بانک مرکزی در مورد ادغام بانک های وابســته به نیروهای مســلح گفت :این امر روند خوبی دارد تا پایان آذرماه باید ادغام بانکها نهایی شــود.به گزارش
اقتصادسرآمد ،عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت بانکها گفت :بانک ها مشکالت زیادی
دارند و بر اساس مصوبه ای که از شورای هماهنگی سران قرار گرفتیم در مورد ناترازی برخی از موسسات مالی و اعتباری اقدام کردیم.وی تأکید کرد :اجازه نمیدهیم
موسسات غیر مجاز ایجاد شود ،برخی موسسات مجاز است اما دچارمشکل ناترازی هستند که آنها را تحت کنترل و هدایت گرفتیم تا مشکالت شان افزایش نیابد و حل
شود.همتی در پاسخ به سوال دیگری در مورد عدم بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور گفت :یکی از دالیل ایجاد بازار ارز روان ،بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور است.

گــروه بانــک و بیمــه -معــاون
فناوریهای نوین بانک مرکزی در
بازدیدی از شرکت شاپرک در جریان اقدامات،
دستاوردها و برنامههای این شرکت قرار گرفت.
به گزارش اقتصادسرآمد ،مهران محرمیان با
مدیران و کارشناسان شــاپرک پرداخت و در
جریان جزییات اقدامــات و برنامههای حوزه
پرداخت الکترونیکی این شرکت قرار گفت.
محرمیان در این برنامه که با حضور مسئوالنی
از بانک مرکــزی ،مدیرعامــل و هیاتمدیره
شاپرک همراه بود از بخشهای مختلف شاپرک
از جمله مرکز داده ،مرکز امنیت ،سامانه جامع
پذیرنــدگان و ...بازدید کرد و بــا توضیحات
مدیران و کارشناسان شــرکت بیش از پیش
با اقدامات و ظرفیتهای ایجاد شده آشنا شد.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ضمن
تقدیر از اقدامات و زیرساختهای ایجاد شده
در شاپرک ،دیتاسنتر و مرکز امنیت شاپرک
را در کشــور کمنظیر توصیف کرد و گفت :با
مشاهده این ظرفیتها و اقدامات بیش از پیش
شادمان و مطمئن شدم که سربازان کشور در
حوزه آیتی و خدمــات پرداخت الکترونیکی
مسئولیت خود را بخوبی انجام دادهاند.
وی با اســتناد به بیانیه ماموریت و چشمانداز
شاپرک ،دیدگاههای خود را درباره اولویتها
و ضرورتهای بخش پرداخــت الکترونیکی
کشور تشریح کرد و از مدیران شاپرک خواست
همانگونه که تاکنون اقدامات کمنظیری در این
حوزه انجام دادهاند در کوتاهترین زمان ممکن
نسبت به تحقق اولویتها و ضرورتهای تعیین
شده اقدام کنند.محســن قادری ،مدیرعامل
شرکت شــاپرک نیز در جریان این بازدید به

«شاپرک»شاهکاربانکی

تشــریح روند طی شده طی ســالهای اخیر
پرداخــت و گزارش جامعی از شــاخصهای
پرداخت الکترونیکی ارائه داد .وی گفت :مرور
آمار تعداد تراکنشهای پرداخت الکترونیک
طی چند سال اخیر بروشنی از رشد روزافزون
این تراکنشها حکایت دارد .این نرخ رشــد
گذشته از عللی که ریشه در مسائل کارمزدی
یا چاپ اســکناس و ...دارد ،معلول اعتماد هر
چه بیشتر جامعه نســبت به امنیت ،قابلیت و
دسترسپذیری ابزارهای پرداخت الکترونیک
است.قادری افزود :کسبوکارها زیادی اکنون
در کنار این خدمات شکل گرفتهاند و شیوه ارائه
خدمات در بسیاری از کسبوکارها دستخوش
تحول شــده که در نهایت برنــده تمامی این
تحوالت ،مردم هســتند چرا کــه خدمات را
آســانتر ،ارزانتر و عزتمندانهتــر دریافت
میکنند .صرفهجویی و بهرهوری در استفاده
از منابع ،محیطزیســت ،زمــان و جلوگیری
از بســیاری حوادث و اتفاقــات از دیگر فوائد

این گستردگی خدمات پرداخت الکترونیک
اســت به گونهای که در موارد فراوانی شــاید
تصور زندگی روزمره بدون ابزارهای پرداخت
الکترونیک تقریبا ناممکن شده است.
وی با بیان اینکه بیراه نیست اگر بگویم جامعه
ایران امروز تشنه فناوریها و ابزارهای نوین
در حوزه پرداخت الکترونیک اســت ،گفت:
اشــتیاق جامعه جوان ایران برای استفاده از
ابزارهای نوین در حوزههای مختلف از جمله
ابزارهای پرداخت الکترونیک ،فرصتی مغتنم
در اختیار مســئوالن قرار داده تا با تسهیل
و تســریع ورود چارچوبمند ،حسابشده
و ســنجیده این ابزارها ،ایــران را به یکی از
نمونههای موفــق در بهرهگیــری موفق و
هدفمند در این حوزه تبدیــل کند چنانکه
وجود شبکه و زیرساخت پرداخت الکترونیک
بسیار گسترده ،ایران را دستکم در منطقه به
عنوان کشــوری بیرقیب تبدیل کردهاست.
وی افزود :اگر بخواهــم از زاویهای راهبردی
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اخباربانک

معاون فناوریهای نوین بانک مرکزیمطرح کرد:

ایران در گزارش امسال با  ۴۳امتیاز در رتبه  ۱۲۰نهادها،
با  ۶۵امتیاز در رتبه  ۸۰زیرساختها ،با  ۵۱امتیاز در رتبه
 ۸۴آیسی تی ،با  ۵۲امتیاز در رتبه  ۱۳۴ثبات کالن اقتصادی ،با ۸۰
امتیاز در رتبه  ۷۲ســامت ،با  ۵۸امتیاز در رتبه  ۹۲مهارتها،با ۴۲
امتیاز در رتبه  ۱۳۳بازار تولید ،با  ۴۱امتیاز در رتبه  ۱۴۰بازار کار ،با
 ۴۸امتیاز در رتبه  ۱۲۳نظام مالی ،با  ۷۴امتیازدر رتبه  ۲۱اندازه بازار
و  ۴۴امتیاز در رتبه  ۱۳۲تحرک کســب و کار قرار گرفته است .هم
چنین ایران با  ۳۸امتیاز ،هفتاد ویکمین اقتصاد نوآور جهان معرفی
شده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،در سالهای اخیر با توجه به تشدید رقابت
اقتصادی بین جوامع ،و تغییــرات روز افزون بهرهوری برای ســهم
بیشــتر در بازارهای بینالمللی ،مفهوم رقابتپذیری از کلیدیترین
شاخصهای موفقیت اقتصادها مطرح اســت .رقابتپذیری عالوه بر
نمایان ســاختن محدودیتها و چالشهای به وجود آمده در مسیر
رقابت در بازارهای جهانی ،محدودیتهای مالی دولت در بودجهبندی
و چالشهای بخش خصوصی در رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی
را نیز ارزیابی میکند.
از اینرو ،هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر رقابتپذیری بر عملکرد
اقتصادی کشورهاست .با توجه به اینکه شاخص نسبتا جامع برای نشان
دادن وضعیت رقابتپذیری کشورها توسط مجمع جهانی اقتصاد از
سال  ۲۰۰۶گزارش میشود ،امکان مدلسازی بهتر برای سری زمانی
کشــوری خاص وجود ندارد لذا از دادههای دو گروه از کشــورهای
درحالتوسعه و توسعهبافته برای بررسی رابطه رقابتپذیری و عملکرد
اقتصادی استفاده شده است.
در این مطالعه دوره زمانی  ۲۰۱۴ -۲۰۰۶در نظر گرفته شده و با توجه
به خصوصیات نمونه مورد بررسی ،از تکنیک گشتاورهای تعمیمیافته
( )GMMبرای تجزیهوتحلیل مدلها استفاده شده است .نتایج این
مطالعه نشان میدهد که شاخص رقابتپذیری بهطور معنیداری در
هر دو گروه از کشورهای منتخب در حالتوسعه و توسعهیافته موجب
رشد اقتصادی و گســترش صادرات آنها میشــود .بنابراین به نظر
میرسد امروزه سیاست تقویت رقابتپذیری اقتصاد باید از اولویتهای
اصلی برنامهریزان و سیاستگذاران کشورها باشد .همچنین با توجه به
نتایج تحقیق ،نسبت تشکیل سرمایه خالص به تولید ناخالص داخلی،
نسبت ثبت نامکنندگان دوره دبیرســتان ،نرخ ارز ،مخارج مصرفی
و تورم از دیگر متغیرهای مؤثر بر میزان رشــد و صادرات کشورهای
منتخب در حالتوسعه و توسعهیافته میباشند.
اقتصاد دانشمحــور به دلیل ایجاد تحول ســریع ،زودبــازده بودن
ســرمایهگذاریها و تأثیرات شــگرف بر رشــد یکی از موضوعهای
جذاب اقتصادی در دو دهه اخیر محســوب میشود .از اینرو اقتصاد
دانشمحــور ازجمله عوامل کلیدی در توســعه کشــورها و صنایع
محسوب میشود .توسعه متوازن و زیر بخشهای آن ،ازجمله عوامل
متضمن توسعه پایدار محسوب میشــود .پژوهش حاضر به بررسی
تأثیر زیرساختهای اقتصاد دانشمحور بر رقابتپذیری ملی پرداخته
است .بدین منظور دادههای ثانویه مستخرج از شاخص رقابتپذیری
جهانی و شاخص اقتصاد دانشمحور مورد ارزیابی قرارگرفتهاند .برای
تشکیل مجموعه دادهها آزمودنی ،گزارشهای ساالنه مجمع جهانی
اقتصاد و بانک جهانی در کشــورهای مورد مطالعه بررســی شدند.
نمونه آماری مشتمل بر شــاخصهای  GCIو مؤلفههای  KEIدر
کشــورهایی بود که در گزارش ســاالنه  2012دو نهاد مورد ارزیابی
قرارگرفتهاند .یافتههای حاصل از تکنیک معادالت ساختاریافته خطی
با با نرمافزار  LISRELاز تأثیر معنیدار شاخصهای اقتصاد دانش
محور بر رقابتپذیری نشان دارد .استفاده از دادههای تک مقطعی از
جمله محدودیتهای پژوهش محسوب میشود.مجمع جهانی رتبه
رقابت پذیری اقتصاد ایران را کاهش داد.مجمــع جهانی اقتصاد در
گزارش جدید خود به بررسی میزان رقابتپذیری  ۱۴۱کشور با توجه
به  ۱۰۰شاخص در سر شاخههای :ســامت ،نظام مالی ،اندازه بازار،
دینامیسم کســب و کار و ظرفیتهای نوآورانه پرداخت.این گزارش
که از سال  ۱۹۷۹تاکنون هر ساله منتشر میشود کشورها را بر اساس
امتیازی بین صفر تا  ۱۰۰رده بندی میکند که صفر بیانگر کمترین
میزان رقابت پذیری و  ۱۰۰بیانگر بیشــترین میــزان رقابت پذیری
است .ایران در رتبه بندی امسال با  ۵۳امتیار باالتر از کشورهایی چون
تاجیکســتان ،بنگالدش ،بولیوی و پاکستان و پایینتر از کشورهایی
چون مصر و اکوادور و اوکراین در رتبه نود و نهم جهان ایستاده است که
در مقایسه با سال قبل ،رتبه ایران  ۱۰رتبه کاهش داشته است.ایران
در گزارش امسال با  ۴۳امتیاز در رتبه  ۱۲۰نهادها ،با  ۶۵امتیاز در رتبه
 ۸۰زیرساختها ،با  ۵۱امتیاز در رتبه  ۸۴آی سی تی ،با  ۵۲امتیاز در
رتبه  ۱۳۴ثبات کالن اقتصادی ،با  ۸۰امتیاز در رتبه  ۷۲سالمت ،با ۵۸
امتیاز در رتبه  ۹۲مهارتها ،با  ۴۲امتیاز در رتبه  ۱۳۳بازار تولید ،با ۴۱
امتیاز در رتبه  ۱۴۰بازار کار ،با  ۴۸امتیاز در رتبه  ۱۲۳نظام مالی ،با ۷۴
امتیاز در رتبه  ۲۱اندازه بازار و  ۴۴امتیاز در رتبه  ۱۳۲تحرک کسب
و کار قرار گرفته اســت .هم چنین ایران با  ۳۸امتیاز ،هفتاد و یکمین
اقتصاد نوآور جهان معرفی شده اســت.امارات بهترین رتبه شاخص
رقابت پذیری را در بین همسایههای ایران دارد و با  ۷۵امتیار در رده
بیست و پنجم ایستاده اســت .پس از این کشور ،قطر در رده بیست و
نهم ،عربستان در رده سی و ششم ،روسیه چهل و سوم ،بحرین چهل و
پنجم ،کویت چهل وششم ،آذربایجان پنجاه و هشتم و ترکیه شصت و
یکم قرار گرفته اند.در این رتبهبندی هم چنین کانادا در رده چهاردهم،
فرانسه در رده پانزدهم ،استرالیا شانزدهم ،اتریش بیست و یکم ،چین
بیست و هشتم و هند در رده شصت و هشتم ایستادهاند.
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به وضعیت کنونی حوزه پرداخت الکترونیک
در ایران نگاه کنم بایــد بگویم تا کنون ما دو
کمی زیرساختها
مرحله ایجاد و گسترش ّ
و شــبکه پرداخت را طی کردهایم و اکنون
در آســتانه ورود به مرحله تصحیح و تقنین
هســتیم .در این گام بایــد تصحیح برخی
رویهها ،تنوعبخشــی به ابزارهــا و روشها،
بازتعریــف جایگاه بازیگران در دســتور کار
باشــد.به گفته وی ،اقداماتی که طی ســه
دهه گذشته توســط کارشناسان ،مسئوالن
این حــوزه در بانک مرکزی ،شــرکتهای
زیرمجموعه بانک مرکزی و کارشناســان و
دلسوزان بخش خصوصی انجامشده ،اکنون
ما را به نقطهای رســانده که میتوانیم و باید
به افقهای تازه و بلندی فکر کنیم.قادری با
اشــاره به انتصاب معاون جدید فناوریهای
نوین بانک مرکزی و دلگرمی و انگیزهای که
حضور دکتر محرمیان برای نیروهای عمدتاً
جوان شاغل در شاپرک به ارمغان آورده است،
گفت :خوشبختانه رئیسکل بانک مرکزی با
تشــخیص ضرورت گام گذاشتن در مرحله
سوم ،زمینه نقشآفرینی تفکرات و ایدههای
تازهنفس و متناسب با الزامات این گام را فراهم
آوردهاند و با شــناختی که از دیرباز با آقای
محرمیان دارم مطمئنم که به اقتضائات حوزه
پرداخت الکترونیک در شرایط فعلی ،اشراف
کاملی دارد و میتوانیم امیدوار باشیم در سایه
همکاری ،همراهی و همدلی بین بخشهای
مختلف مرتبط با خدمات پرداخت و بانکداری
الکترونیک ،شــبکه بانکی ،حــوزه فناوری
اطالعات و ارتباطات و ...خدمات بیشــتر و
بهتری به مردم عزیز ارائه شود.

 ١٧٠هزارمیلیارد تومان پول
درصندوقهای سرمایهگذاری

سقوط نماگر
تاالرشیشهایجهانی

نایب رئیس شرکت
بورس تهران از رشد
حجم شرکتهای عرضه اولیه
در بورس خبــر داد و گفت:
 ١٧٠هــزار میلیــارد تومان
پول در صندوق های سرمایه
گذاری وجود دارد.
به گــزارش اقتصادســرآمد
به نقل از ایبنــا ،محمود رضا
خواجه نصیری ،نایب رئیس
شــرکت بورس تهــران  ،با
اشاره به ظرفیت مطلوب بازار
ســرمایه در جذب نقدینگی ســرگردان جامعه ،اشــتغالزایی وثروت آفرینی برای
مردم گفت ۱۷۰ :هزار میلیــارد تومان منابع در صندوق های ســرمایه گذاری ،به
عنوان یکی از منابع قابل تجمیع در بازار ســرمایه به شــمار آمده و روند رو به رشد
آن در چند ماه اخیر نشانگر آن است که می توان بخشــی از این منابع را به سمت
تامین مالی و انتشار اوراق و بخشــی را به سمت ورود شــرکت ها در بازار سرمایه
هدایت کرد تا به واسطه آن شرکتهای بیشــتری وارد بورس شده و از مزایای آن
بهرهمند شوند .
وی افزود :رشد حجم شرکتهای عرضه اولیه در سالهای اخیر نشانگر آن است که
ظرفیت بازار سرمایه برای جذب نقدینگی بیشتر شده و همه این موارد نوید بخش
آن است که نسبت بازار سرمایه و ارزش آن و همچنین جذب نقدینگی در این بازار،
نسبت به سایر ارکان افزایش داشته که این روند ،قابل تداوم است.
خواجه نصیری با بیان اینکه هدایت نقدینگی با در نظر داشتن فضای کالن اقتصادی
کشور ،نیاز به تفکر منســجم داشته و در این حوزه ،ســازمان بورس باید از بخشی
نگری پرهیز کند ،گفت :بر این اساس تمام سیاستگذاریهای کالن اقتصادی که
در سطوح مختلف اعم از وزارت اقتصاد و دارایی ،بانک مرکزی ،وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین ســایر وزارتخانه هایی که به
نوعی دستی بر آتش صنعت و بنگاه داری در کشــور دارند ،همه با هم باید به شکل
سازمان یافته و با هارمونی یکسان و یکنواخت ،این هدایت نقدینگی به سمت بازار
سرمایه را شکل دهند.
وی افزود :در صورت بروز این اتفاق ،بخش زیادی از انرژی هایی که در بخش های
مختلف اقتصادی کشور برای تامین مالی ،در جهت افزایش اشتغال و جلوگیری از
نوسانات غیر عادی در بازارهای موازی مانند بازار ارز می شود ،خود می تواند به جذب
سرمایه در بورس منتهی شود.
به گفته خواجه نصیری ،بر خالف ســایر بازارها که زمینه افزایش ســطح عمومی
قیمتها ،رشد تورم و کاهش قدرت اقتصادی مردم را به همراه داشته است ،ورود این
حجم نقدینگی به سمت بازار سرمایه و هدایت آن به سمت تولید؛ میتواند عالوه بر
اشتغالزایی نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد.
نایب رئیس شــرکت بورس تهران تصریح کرد :بازار سرمایه جایگاهی است که می
توان در آن به گونه ای عمل کرد که عالوه بر کسب سود توسط مردم ،زمینه شفافیت
درامد و شفافیت عملکرد مالیاتی مهیا شود.

پــس از اعــام
تحریمهای جدید
آمریکا ضد چین ،شاخصهای
بورسی در سراســر جهان با
ریزشهای ســنگینی مواجه
شدند.
به گزارش اقتصادســرآمد ،با
وجود آن که قرار است لیو هه -
معاون نخست وزیر چین  -در
پایان این هفتــه برای گفتگو
بــا مقامــات آمریکایی راهی
واشنگتن شــود تا مذاکرات
تجاری بین دو اقتصاد نخست جهان پس از دو ماه وقفه از سر گرفته شود ،آمریکا چندین
شخصیت حقیقی و حقوقی چینی را به بهانه نقض حقوق مســلمانان اقلیت اویغور به
فهرست تحریمهای خود افزود .این اقدام تازه واشنگتن باعث شد امید معامله گران به
حصول توافق تجاری مجددا کمرنگ شود و روز بسیار بدی برای بورسهای جهانی رقم
بخورد.اندرو بالز  -کارشناس ارشد ســرمایه گذاری در موسسه " پثفیک اینوستمنت
منیجمنت"  -گفت :جالب خواهد بود کــه ببینیم این هفته بیــن آمریکا و چین چه
پیش خواهد آمد .در حال حاضر شــاهد ثبت تضعیف رشد اقتصادی دو طرف هستیم
و پیشبینی می شود که این روند برای سال بعد نیز ادامه داشته باشد.در وال استریت
شاخصها به شدت ریزشی بودند تا جایی که شــاخص "داوجونز ایدانستریال اوریج"
 ۱.۱۹درصد عقبنشینی کرد و به  ۲۶هزار و  ۱۶۴.۰۴واحد رسید ،شاخص " اس اند
پی  "۵۰۰با  ۱.۵۶درصد کاهش تا سطح  ۲۸۹۳.۰۶واحدی پایین رفت و دیگر شاخص
مهم بورسی یعنی " نزدک کامپوزیت" با ســقوط  ۱.۶۷درصدی در سطح ۷۸۲۳.۸۷
واحدی بسته شد.
در دیگر مناطق جهان و در معامــات بازارهای بورس در اروپــا ،روند صعودی کامال
متوقف شد تا جایی که شاخص " فوتسی  "۱۰۰بورس لندن با ریزش  ۰.۷۶درصدی تا
 ۷۱۴۳.۱۵واحد پایین رفت ،دیگر شاخصهای مهم بورسی در اروپا نیز ریزشی بودند؛
به گونهای که شــاخص " کک  "۴۰بورس پاریس با ســقوط  ۱.۱۴درصدی در سطح
 ۵۴۵۶.۶۲واحد بسته شد و شاخص " دکس  "۳۰بورس فرانکفورت در آلمان با کاهش
 ۱.۰۵درصدی و ایستادن در سطح  ۱۱هزار و  ۹۷۰.۲۰واحدی به کار خود خاتمه داد.
در مادرید شاخص " ایبکس  "۳۵حدود  ۱.۱۵درصد پایین رفت و به  ۸۹۴۰.۱۰واحد
رسید.از سوی دیگر در معامالت بورسهای آسیا ،شاخص " نیک کی  "۲۲۵بورس توکیو
ژاپن با ریزش  ۰.۶۶درصدی تا سطح  ۲۱هزار و  ۴۴۵.۷۰واحدی پایین رفت ،شاخص "
هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ با کاهش  ۰.۸۹درصدی به  ۲۵هزار و  ۶۶۲.۳۹واحد
رسید .در چین شــاخص " شــانگهای کامپوزیت " با ریزش  ۰.۲۲درصدی در سطح
 ۳۸۲۹.۰۹واحد بسته شد.
در بازار طالی سیاه ،هر بشکه نفت " وست تگزاس اینتر مدیت" با  ۰.۴۴درصد کاهش
به  ۵۲.۴۰دالر رسید و نفت خام برنت دریای شمال با ریزش  ۰.۴۱درصدی به ازای ۵۸
دالر در هر بشکه مبادله شد .همچنین در بازار فلزات گران بها ،بهای هر اونس طال برای
تحویل فوری با افزایش  ۰.۵۲درصدی به  ۱۵۱۲.۶۰دالر رسید .هر اونس نقره با افزایش
 ۰.۶۵درصدی به ازای  ۱۷.۸۲دالر مبادله شد.

برگزاری رفاتکچلنج با هدف معرفی
نیازهای فناورانه بانک رفاه
رویداد رفاتک چلنج در راســتای معرفی نیازهای
فناورانه بانک رفاه و با هدف مشارکت و همکاری
با استارتآپها و شرکتهای نوآور برای رفع این
نیازها ،توسط رفاتک (مرکز نوآوری بانک رفاه) و با
مشارکت بومرنگ (شبکه خدمات نوآوری) برگزار
میشــود.به گزارش اقتصادســرآمد ،این رویداد
در نظر دارد برخی از نیازهــا و چالشهای بانک
رفاه را به همراه رویکردهای توســعه فناوری این
بانک در سه محور خدمات رفاهی به سالمندان و
بازنشستهها ،پرداختهای ارزی برای گردشگران،
گردشگران سالمت و روشهای نوین نظرسنجی از
مشتریان بانک از همه درگاههای ارتباطی (شعبه،
خودپرداز ،اپ ،وبسایت و غیره) معرفی و پس از
آن مخاطبان میتوانند پرسشهای خود را مطرح
کرده و با مدیــران و متخصصان بانک وارد بحث و
تبادل نظر شوند.
افزایش سقف برداشت ازخودپردازهای
پست بانک تا  ۵میلیون ریال
ت ویژه بــه زائران اربعین
در راســتای ارائه خدما 
حســینی و تأمین وجه نقد موردنیاز آنان ،سقف
برداشت از خودپردازهای این بانک در استانهای
ایالم ،خوزستان و کرمانشــاه به مبلغ  ۵میلیون
ریال افزایــش یافت.به گزارش اقتصادســرآمد،
روابط عمومی پســت بانک ایران گفــت :فرهاد
بهمنی مدیر امور فناوری اطالعــات بانک افزود:
دارندگان کارتهای بانکی عضو شــبکه شتابی
میتوانند بصورت روزانه از دو برداشت ۲میلیون
ریالی و یک برداشت یک میلیون ریالی در فاصله
زمانی سیزدهم لغایت سیام مهرماه سالجاری از
خودپردازهای مستقر در شعب ،باجههای بانکی
استانهای مذکور بهرهمند شوند.بهمنی در ادامه
تصریح کرد :خودروی حامل دودستگاه خودپرداز
سیار و همچنین شعب کشــیک شهرستانهای
قصرشیرین ،ســرپل ذهاب و اســام آباد غرب
استان کرمانشاه ،شعب شهرستانهای خرمشهر
و سوسنگرد استان خوزستان و شعبه شهرستان
مهران استان ایالم نیز آماده ارائه خدمات بانکی به
زوار اربعین حسینی است.
مهدی رضایی مدیرعامل بانک انصار شد
مهدی رضایی به عنــوان مدیرعامل جدید بانک
انصار معرفی شد.به گزارش اقتصادسرآمد ،جلسه
معارفه مدیرعامــل جدید و تکریــم مدیرعامل
پیشــین بانک انصار برگزار شــد و در آن مهدی
رضایی که پیش از این سوابق اجرایی در بانکهای
گردشــگری ،پارســیان ،شــرکت ارتباط فردا و
سرپرســت اجرایی موسســه اعتباری ثامن را در
پرونده کاری خود داشته است ،به عنوان مدیرعامل
این بانک معرفی شــد.به گزارش اقتصادسرآمد،
در این جلســه کــه در آن دکترحســینی عضو
هیأت مدیره بانک ســپه و رییــس هیأت مدیره
بانک انصار ،آقای رضایی عضو هیأت مدیره بانک
انصار ،دکتر فرحی عضو هیأت مدیره بانک سپه و
جانشین هیأت مدیره بانک انصار و دکتر ابراهیمی
مدیرعامل ســابق بانک انصار حضور داشــتند،
دکتر حسینی ضمن برشمردن شــرایط ادغام و
ضرورتهای مرتبط بــا آن ،از زحمات و خدمات
آقای ابراهیمی قدردانی کــرده و به معرفی دکتر
رضایی به عنوان مدیرعامل جدید پرداخت.
رونق تولید یکی از اهداف تعیین شده
بانک ایران زمین
معاونــت عملیات بانکــی گفت :رونــق تولید و
شکوفایی اقتصاد یکی از اهداف تعیین شده بانک
اســت.به گزارش اقتصادســرآمد ،هادی قدیمی
معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین نیز با اشاره
به اقدامات انجام گرفته و عملکرد مناسب کارکنان
غرب کشور در راستای تحقق اهداف تعیین شده،
اظهار داشت :باید به این نکته اذعان داشت بحث
ورود بانک ایران زمین با توجه به شرایط اقتصادی
فعلی کشــور و نیاز به حمایت از صنایع تولیدی
بســیارحائز اهمیت اســت ،چرا که رونق تولید و
شکوفایی اقتصاد یکی از اهداف تعیین شده بانک
در جهت حمایت از برنامه های بلند مدت تعیین
شده از سوی دولت اســت.وی در ادامه افزود :از
مهمترین اقداماتی که اخیرا با مشارکت بانک ایران
زمین در کشور انجام شده است ساخت پروژه های
بزرگی همچون تولید ترانسفور ماتورهای قدرت
و توزیع ،تولید انواع ســیمان در تیپ های  2و ،5
تولید داروهای خاص سرطانی ،تولید تراکتور تولید
کنســانتره میوه و صد ها اقدامات مشابه دیگر در
کشور بوده که اکنون به بهره برداری رسیده است.

