
3
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 دریافت نسخه اندرویدی همراه
»بانک سپه« از طریق کافه بازار

| امكان دريافت نســخه اندرويدى نرم 
افزارهاى همراه بانك و رمز ســاز (OTP) بانك 
سپه عالوه بر ســايت اينترنتى بانك از طريق 
برنامه كافه بازار فراهم شــد.به گزارش كائنات 
و به نقل از پايگاه اطالع رســانى بانك ســپه؛ 
اين اقدام در راستاى تحقق اهداف استراتژيك 
بانك سپه و به منظور توسعه خدمات بانكدارى 

الكترونيك و سهولت دسترســى مشتريان بانك صورت گرفته و من بعد 
هرگونه بروز رسانى در نســخ نرم افزارهاى فوق عالوه بر سايت بانك از 
طريق كافه بازار نيز قابل دريافت خواهد بود. اكنون بانك ســپه با بيش 
از 90 ســال (نزديك به يك قــرن) تجربه به عنوان يكــى از مهمترين 
نهادهاى مالى و اقتصادى كشور با حدود 1800 شعبه توانسته با جذب 
سرمايه هاى سرگردان جامعه و سوق دادن آن به سمت فعاليتهاى مولد 
اقتصادى در جهت تحقق اهداف اقتصادى كالن كشــور مشاركتى مؤثر 
و مطلوب داشته باشد.در عرصه بين المللى نيز با ايجاد واحدهاى بانكى 
در كشورهايى چون آلمان، ايتاليا و فرانسه و همچنين بانك بين المللى 
سپه انگلستان، در ارائه خدمات بانكى از جايگاه ارزنده اى برخوردار است.
از اهم فعاليتهاى بانك سپه در عرصه بين المللى مى توان به خدماتى از 
قبيل افتتاح انواع حسابهاى سپرده، انجام امور حوالجات ارزى، گشايش 
اعتبار اسنادى، ابالغ اعتبارات اسنادى، پوشش اعتبارات اسنادى، تأييد 

اعتبارات اسنادى، صدور ضمانتنامه ارزى و... اشاره نمود.

»ITA جایزه بین المللی سال ٢٠١٨« 
به »بانک صادرات« اعطا شد
| در شــانزدهمين اجالس اســتقامت 
ملــى در توليــد، خدمات و توســعه اقتصادى 
كشــور، جايزه ســال 2018 بانكدارى ITA از 
  ICMF GROUPسوى موسسه خدمات بانكى
انگلستان به دليل شــفافيت عمليات خدمات 
بانكى به اين بانك اعطا شد.به گزارش كائنات و 
به نقل از روابط عمومى بانك صادرات ايران، در 

اين اجالس كه با حضور مســئوالن و مديران اجرايى كشور، نمايندگان 
مجلس و مديران شركت هاى برتر اقتصادى كشور و مديران بانك صادرات 
 ITA 2018) ايران در مركز همايش هاى صدا و سيما برگزار شد، جايزه
Banking Awards) به بانك صادرات ايران اهدا شــد. همچنين نشان 
زرين اين اجالس به پاس حمايت از بخش هاى مختلف اقتصادى با عنوان 
« نشان طاليى پربازده ترين و سودآورترين بانك مشترى محوردر سال 
97» به اين بانك تعلق گرفت. در اين نشست همچنين «نشان ملى رتبه 
نخست در ارائه تسهيالت حمايتى به بنگاه هاى توليدى و خدماتى سراسر 
كشــور» به حجت اله صيدى مدير عامل بانك صادرات ايران اعطا شد و 
با اهداى لوح تقدير « شــانزدهمين اجالس سران و مديران معتبر ترين 
شركت ها و ســازمان هاى عالى رتبه ايرانى» از اين بانك تجليل شد.در 
اين مراسم مدير امور شعب استان تهران، البرز بانك صادرات ايران اظهار 
اميدوارى كرد كه تا پايان ســال جارى تعداد مشاغل ايجاد شده توسط 
اين بانك در بخش هاى مختلف اقتصادى كشور به 100 هزار نفر برسد.
سيد كاظم مرتضوى اســكويى با بيان اينكه بانك صادرات ايران سابقه 
درخشانى در تامين مالى بنگاه هاى اقتصادى كشور و همچنين حمايت از 
ايجاد مشاغل در بخش هاى آسيب پذير جامعه دارد، گفت: بانك صادرات 
ايران در سال گذشته 620 هزار ميليارد ريال  و در نيمه اول سال 97 نيز 
363 هزار ميليارد ريال در حوزه هاى مختلف اقتصادى كشور تسهيالت 
پرداخت كرده است كه سال گذشته با هدايت 94 هزار ميليارد ريال به 
بخش هاى مختلف توليدى در بخش خصوصى شــرايط ايجاد 94 هزار 
شــغل را فراهم كرده است.وى با بيان اينكه با اســتناد به مفاد مقررات 
كارگروه اشتغال كشور با فرض هزينه يك ميليارد ريالى براى ايجاد هر 
شغل ثابت، اين روند در شــش ماه اول سال 97 نيز با پرداخت 40 هزار 
ميليارد ريال تســهيالت، موجب ايجاد 40 هزار شغل شده است و اميد 

مى رود تا پايان سال  اين تعداد به 100هزار شغل برسد.

ارائه 7٠ درصد از خدمات بانکی در 
پیشخوان های شهرنت »بانک شهر«

| معاون شعب و توسعه بازاريابى بانك 
شــهر با اشــاره به پيشــرو بودن اين بانك در 
حوزه بانكدارى الكترونيــك، گفت: هم اكنون 
شــهروندان و مشتريان بانك شــهر در سراسر 
كشور 70 درصد از خدمات بانكى ارايه شده در 
شعب را مى توانند در ساعت مختلف شبانه روز 
از طريق پيشخوان هاى شهرنت دريافت كنند.

به گزارش كائنات و به نقل از مركز ارتباطــات و روابط عمومى بانك 
شهر،عيســى قهرمانى چابك با بيان اينكه حركت به ســمت توســعه 
بانكدارى الكترونيك طى سال هاى اخير همواره در صدر برنامه هاى بانك 
شهر قرار داشته ، افزود: اين نوع بانكدارى باعث مى شود سرعت گردش 
پول، تسويه حساب ها و مبادالت بانكى افزايش يابد كه براى اقتصاد، تجار، 
كسبه و شهروندانى كه در بخش هاى مختلف اقتصادى فعاليت مى كنند، 
بسيار حائز اهميت است.وى با تاكيد بر اينكه امروزه با توسعه تكنولوژى 
در حوزه هاى مختلف زندگى ، بانكدارى سنتى جوابگوى نياز شهروندان 
و مشتريان شــبكه بانكى نيســت،تصريح كرد: هم اكنون شهروندان و 
مشتريان بانك شهر در سراسر كشــور 70 درصد از خدمات بانكى ارايه 
شده در شعب را مى توانند در ساعت مختلف شبانه روز از طريق پيشخوان 
هاى شهرنت دريافت كنند.قهرمانى چابك در همين رابطه تصريح كرد: با 
تالش كاركنان و مديران بانك شهر امروز اعتماد به بانكدارى الكترونيك 
و فرهنگ استفاده از دستگاه هايى مانند خود بانك ( VTM – RTM) و 
دريافت خدماتى مانند افتتاح حساب ، صدور كارت هديه و سايرخدمات 

در مكانى خارج از شعبه در حال ارائه و نهادينه شدن است.

تعیین تکلیف ٢١٨ مورد از امالک مازاد 
»بانک ملی« در شش ماه ابتدای امسال

| بانك ملى ايران در راســتاى اجراى 
سياســت هاى خروج از بنــگاه دارى بانك ها، 
تعداد 218 مورد از امالك و شركت هاى مازاد 
تمليكى خود را تعيين تكليف كرده اســت.به 
گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى بانك 
ملى ايــران، در مدت مذكور تعــداد 99 مورد 
مزايده برگزار شد كه 166 مورد از امالك بانك 

در اين مزايده ها به فروش رسيده اند.
همچنين 27 مورد از امالك از طريق مذاكره و 25 مورد از طريق اقاله 
تعيين تكليف شدند كه ارزش ريالى اين امالك در مجموع به بيش از يك 

هزار و 504 ميليارد ريال مى رسد.
همچنين طى سه ســال 94، 95 و 96 نيز تعداد 661 مورد از امالك 
مازاد بانك از طريق512 مزايده فروخته شده است كه ارزش آن به پنج 

هزار و 609 ميليارد و 903 ميليون ريال مى رسد.
الزم به ذكر اســت، اين واگذارى ها با توجه بــه تاكيدات مقام معظم 
رهبرى در بحث اقتصــاد مقاومتى و حمايت از توليد داخلى و همچنين 
تاكيد دولت و در راســتاى اجراى قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و 
ارتقاى نظام مالى كشور صورت گرفته و با اين اقدام، بانك ملى ايران گامى 

بزرگ در جهت كاهش بنگاه دارى بانك ها برداشته است.
اين بانك با تشــكيل كارگروه ويــژه واگذارى، به طــور جد فروش و 
واگذارى سهام شركت هاى تحت پوشش و امالك مازاد ملكى و تمليكى 
خود را در دستور كار دارد و اكنون در بخش فروش امالك مازاد و تمليكى 

رتبه نخست نظام بانكى را داراست.

| وزارت صمت اعالم كرد: دليل عدم حضور محمد شريعتمدارى در كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسالمى دريافت 
ديرهنگام دعوت نامه كميسيون صنايع بوده است.مركز اطالع رسانى صمت اعالم كرد: اين دعوتنامه به صورت دستى در حالى به دفتر وزارتى 
رسيده است كه وزير صمت در يك برنامه از پيش تعيين شده براى سركشى از مناطق سيل زده در استان مازندران به سر مى برد.

دلیل عدم حضور شریعتمداری در مجلس

بانک

نگاهی به 
دو نامه 
نهادگرایان

| اقتصاددانانى با گرايش فكرى كم و بيش همســو اخيرا 
در دو نامه سرگشــاده به بررسى وضعيت دشــوار كنونى اقتصاد 
كشور پرداخته و راه حل هايى ارائه داده اند. نگاهى به محتواى اين 
دو نامه مى تواند روشنگر برخى اختالف نظرهاى موجود در ميان 
دو گروه از اقتصاددانان، دانشگاهيان، روشنفكران و كارشناسانى 
باشد كه هر دو منتقد وضع موجود هستند؛ اما تحليل هاى متفاوت 
و بعضا متناقضى دارند كه طبيعتا به رهنمودهاى متفاوتى براى 
برون رفت از معضالت كنونى مى انجامد.اين دو گروه در جامعه ما 
به هر دليلى، به اقتصاددانــان نهادگرا و اقتصاددانان طرفدار بازار 
رقابتى (آزاد) معروف شده اند. گروه نخست با اينكه بازار را به كلى 
نفى نمى كنند، اما تاكيد را بيشــتر بر نقش موثر مداخالت دولت 
در اقتصاد و نهادسازى مى گذارند، حال آنكه گروه دوم بدون نفى 
اهميت نقش دولت در اقتصاد، بر محدود كردن دامنه مداخالت 
دولتِى برهم زننده سازوكار بازار تاكيد مى ورزند و بازار رقابتى را 
مهم ترين عامل پيشــرفت اقتصادى مى دانند. متاسفانه تاكنون 
گفت وگوى ســازنده و مفيدى ميان اين دو گروه صورت نگرفته 

كه علت آن به جرات مى توان گفت وجــود فضاى بى اعتمادى و 
تهمت در اين ميان بوده است. در هر صورت در اين نوشته تالش 
مى شود با بررسى مضامين اين دو نامه، تحليل ها و راهكارهاى ارائه 
شده در آنها در مقايســه با آنچه طرفداران اقتصاد بازار مى گويند 
مورد ارزيابى قرار گيرد. البته اين ارزيابى نظر شــخصى نويسنده 
اين سطور است، نه بيشتر. نامه نخســت كه در تاريخ 15 مرداد 
سال جارى خطاب به رئيس جمهور نوشته شده، به «داليل بحران 
كنونى اقتصاد و ارائه پيشنهادهايى براى خروج از آن» مى پردازد. 
نامه دوم كه در 9 مهر ماه خطاب به سران قوا نوشته شده در باره 
«آثار سوء استمرار وضعيت كنونى سياست هاى ارزى در كشور» 
است و با اين هشدار آغاز مى شود: «لطفا از بروز يك فاجعه ملى 
جلو گيرى فرماييد.» نامه نخســت ناظر بر تحوالت كلى اقتصاد 
ايران از پايان جنگ به اين سو است و ابتدا شكل گيرى «اقتصاد 
خصولتــى و رفاقتى رانت محور» را توصيف مى كند و ســپس به 
راه حل هاى پيشــنهادى براى برون رفت از بحران ناشــى از آن 
مى پردازد. نامه دوم موضوع مشخص سياست هاى ارزى اخير را 

مد نظر دارد.در نامه نخست در توصيف ويژگى هاى اقتصاد كنونى 
كشور نكات بســيار مهمى آمده كه هر كارشناس بى طرفى بر آن 
مهر تاييد مى زند؛ گرچه در توضيح علل شكل گيرى اين وضعيت 
كنونى اقتصاد ايران و نيز در جاى جــاى توصيفات اين وضعيت 
تناقض هاى آشكار و پنهانى وجود دارد كه پيشنهادهاى اصالحى 
را دچار مشــكل مى كند. آنچه در اين نامه «اقتصاد خصولتى و 
رفاقتى رانت محور» عنوان شده به درستى يكى از معضالت بزرگ 
ساختار فسادپرور اقتصاد ايران را تشكيل مى دهد. از ويژگى هاى 
اين ساختار موارد زير كه در نامه آمده بسيار مهم است:«استفاده از 
قدرت سياسى در ايجاد و اداره واحدهاى خصولتى در جهت تامين 
منافع شخصى و گروهى و در نتيجه ترويج فساد به واسطه گسترش 
اقتصاد رفاقتى»؛ «برخوردارى كامل بنگاه هاى خصولتى رفاقتى از 
امتيازهاى بنگاه هاى دولتى... خروج نسبى از نظارت سازمان هاى 
مسوول و گريز از هرگونه شفافيت و پاسخگويى تحت عنوان بخش 
خصوصى و همچنين تبديل اين بنگاه هــاى خصولتى به حياط 

خلوت رفقا و مديران دولتى».
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 آخرین وضعیت ۵٨٠٠ پروژه  عمرانی
نیمه تمام

| در حال حاضر بيش از 5800 طرح عمرانى نيمه تمام در كشور وجود دارد 
كه عمده آن در حوزه هاى حمل و نقل، انرژى و منابع آب قرار دارد. براى تكميل 
اين طرح ها بيش از500 هزار ميليارد تومان منابع الزم است.طرح هاى عمرانى و 
تكميل آنها همواره يكى از معضالت دولت ها به شــمار رفته است، پروژه هايى كه 
طى سال هاى گذشته تاكنون اغلب بى برنامه و بدون توجيه اقتصادى كلنگ خورده 
و ناتمام مانده اند. به هر حال بودجه دولت كه از دو بخش جارى و عمرانى تشكيل 
مى شود سال هاســت كه درگير عدم توازن بين اين دو بخش بوده و عمدتا سهم 
بودجه هاى عمرانى به بخش جارى كه حقوق و دستمزد كاركنان سهم اعظم آن را 

داراست اختصاص پيدا كرده و پروژه هاى عمرانى نيمه تمام رها شده اند.
كمتر سالى بوده است كه بودجه عمرانى پيش بينى شده در بودجه ساالنه كامل 
محقق شده باشد و مى توان گفت در سال هاى اخير بودجه، تجربه اى در اين رابطه 
نداشته است. بر اين اســاس با توجه به حجم باالى پروژه هاى عمرانى در دولت 
يازدهم اولويت بندى آنها براى پرداخت بودجه در دستور كار قرار رفت و بر اساس 
ميزان پيشرفت منابع به اين طرح ها اختصاص پيدا كرد. ولى در همين جريان هم 
پرداختى ها كامل نشد تا اينكه در ســال جارى در بودجه پيش بينى شد تا براى 

تكميل طرح هاى عمرانى از توان بخش خصوصى نيز استفاده شود.
بر اساس آخرين آمار از عملكرد بودجه سال جارى بايد يادآور شد كه از مجموع 
حدود 67 هــزار ميليارد تومانى كه تحت عنوان بودجه عمرانى مصوب شــده در 
پنج ماهه اول امســال حدود 25 هزار و 500 ميليارد تومان پرداخت شده است.
بررسى آخرين وضعيت پروژه هاى عمرانى و شرايط تامين مالى آن موضوعى است 
كه مژگان خانلو رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع ســازمان برنامه 
و بودجه درباره آن توضيحاتى اعالم كرده اســت.وى با اشاره به اين كه تقريبا در 
همه فصول عمرانى طرح نيمه تمام وجود دارد، گفت: تعداد طرح هاى نيمه تمام 
در سطح اســتانى حدود 70 هزار، در ســطح ملى 5800 و در مجموع حدود 76 
هزار طرح  اســت كه از زمان كلنگ زنى برخى از آن ها بيش از دو دهه مى گذرد.
خانلو توضيح داد: فقدان توجيه پذيرى اقتصــادى، تخصيص نيافتن منابع مالى 
طرح ها و اولويت يافتــن برخى طرح هاى ديگر از داليل طوالنى شــدن عمليات 
اجرايى طرح ها است كه طبق قانون بودجه امسال براى برخى از آنها مقرر شده از 
سرمايه گذارى بخش خصوصى در قالب قراردادهاى مشاركت عمومى – خصوصى 
استفاده شود، بر اساس بررسى هاى اوليه سازمان برنامه و بودجه 14 هزار و 500 
پروژه احصاء شده اند تا طبق مشوق هايى كه در نظر گرفته شده با مشاركت بخش 
خصوصى به نتيجه برسند.وى  با اشاره به مشــوق هايى كه در قالب تبصره (19) 
قانون بودجه سال 1397 و مصوبه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى سران قوا در 
راستاى توجيه پذيرى طرح ها در نظرگرفته  شده اند، گفت: خريد تضمينى محصول 
و خدمات پروژه از جانب دولت، ممنوعيــت قيمت گذارى در محصول و خدمات 
طرح هاى مشاركتى از جانب دولت، معافيت 10 ساله مالياتى اجازه تخفيف قيمتى، 
ارائه تضامينى، امكان ايجاد كاربرى هاى چندگانه يا ايجاد ساير تأسيسات جانبى 
اقتصادى با حفظ كاربرى اصلى و عدم تعقيب قضايى مديران در صورتى كه بر اساس 

مصوبات كارگروه هاى واگذارى اقدام كنند از جمله اين مشوق هاست.

کرباسیان: صادرت فوالد کم نشده است

| معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: عليرغم تحريم هاى موجود 
در شش ماهه نخست سال جارى در حوزه صادرات فوالد كشور تغييرى ايجاد 
نشده است.مهدى كرباسيان در مراسم تكريم و معارفه مديران قديم و جديد 
فوالد مباركه اصفهان، اظهار كرد: با وجود اينكه در تحريم هاى اوليه آمريكا، 
نام فوالد، مس، طال و آلمينيوم ذكر شده است، خوشبختانه ظرفيت هاى كشور 
افزايش پيدا كرده و اميدوارم با همت و هدف گذارى هاى انجام شده و حمايت 
مسئوالن اين حوزه بتوانيم مشــكالت را پشت سر بگذاريم.وى ادامه داد: در 
دولت هاى يازدهم و دوازدهم، فوالد مباركه وارد كننده گندله بود و به دليل 
نداشتن و كمبود آهن اسفنجى توليدات كمتر از گذشته شد، اما خوشبختانه 
در سال جارى، توليد مشتقات فوالد افزايش داشته است؛ به طورى كه توليد 
شــمش فوالد، 14 درصد، توليد آهن اســفنجى به ميزان 19 درصد، توليد 
گندله 38 درصد و توليد كنســتانتره 17 درصد افزايش داشته است.معاون 
وزير صنعت، معدن و تجارت به نقش اساسى فوالد در توسعه جهان اشاره كرد 
و افزود: 43 درصد تجارت جهانى مربوط به فوالد است.كرباسيان خطاب به 
مديرعامل پيشين فوالد مباركه خاطرنشان كرد: مجتمع فوالد مباركه اصفهان 
در حوزه توليد و صنعت نقش بســيار مهمى داشته  است. اكنون روزى از اين 
صنعت جدا مى شويد كه همكاران، مســئوالن و تمام مردم قدردان زحمات 
شايسته شما هستند.رئيس هيات عامل سازمان ايميدرو از اقدامات صورت 
گرفته در مديريت پيشين تقدير كرد و گفت: طى پنج سال گذشته در زنجيره 
فوالد، توليد، صادرات و بهره ورى و نيز مسئوليت اجتماعى كه از تكاليف اصلى 
شركت هاست خدمات بسيار ارزشمندى انجام شده است كه بايد مورد قدردانى 
قرار گيرد.كرباسيان با اشاره به نقش اساسى مديريت در شركت هاى بزرگ، 
اظهار كرد: مديريت شركت هاى بزرگ، بسيار اساسى است. مدير موفق بايد 
فرماندهى و رهبرى مجموعه را به خوبى برعهده گرفته و مسئوليت خود را به 
شايستگى اداره كند.وى ادامه داد: مديرعامل پيشين فوالد مباركه با مديريت 

شايسته خود توانست آبروى فوالد مباركه را در كشور و جهان حفظ كند.

خصوصی  سازی  های بی ضابطه 
پتروشیمی ها را جزیره جزیره کرد

| به گفته رئيس سابق هيأت مديره تاپيكو در تنظيم سند چشم انداز 1404، 
خصوصى ســازى درنظر گرفته نشده بود اما يكباره در اواســط اين برنامه تصميم به 
خصوصى ســازى گرفتيم و از همين رو، پشت سند 1404 خالى شد، زيرا رسيدن به 
اهداف اين سند، با امكانات دولتى قابل تحقق بود.ادغام هلدينگ هاى بزرگ پتروشيمى 
در كشور چند وقتى است كه از گوشه و كنار شنيده مى شود و بر اساس آن قرار است 
پتروشيمى هايى كه با خصوصى سازى به صورت جزيره هاى كوچك رها شده بودند، 
يكپارچه شده و زير نظر يك هلدينگ بزرگ فعاليت كنند.هدف اصلى اين كار، تسهيل 
در روند جذب سرمايه خارجى عنوان شده، اما اين تنها هدف نيست. افزايش بهره ورى، 
ساماندهى نيروى انســانى و ايجاد يك نهاد نظارتى و تصميم ساز واحد (رگوالتورى) 
از ديگر مزاياى اجراى اين طرح عنوان مى شود.اما با وجود اينكه خبر اين ادغام چند 
ماهى است مطرح مى  شود، هنوز اقدام عملى صورت نگرفته و اين كار از حرف فراتر 
نرفته است.به گفته رئيس ســابق هيأت مديره شركت ســرمايه گذارى نفت، گاز و 
پتروشــيمى تأمين (تاپيكو) مهم ترين دليل تأخير در اجراى اين ادغام، نوسانات در 
بازار ارز است و از همين رو، بايد تأمل و تحمل كرد تا شرايط تثبيت ارز به وجود آمده و 
عرضه و تقاضا متعادل شود، زيرا پتروشيمى ها نقش بزرگى در تأمين ارز و بازار بورس 
دارند.محمدحسن پيوندى، رئيس سابق هيأت مديره شركت سرمايه گذارى نفت، گاز 
و پتروشيمى تأمين با بيان اين مطلب ادامه داد: مجموع پتروشيمى هاى كشور در 5 
ماه اول سال جارى، 5,3 ميليارد دالر درآمد ارزى داشته اند كه درصورت حفظ روند 
موجود، اين رقم تا پايان سال به حدود 12 ميليارد دالر خواهد رسيد. همچنين در اين 
پنج ماه، حدود 11 هزار ميليارد تومان فروش داخلى توسط پتروشيمى هاى كشور به 
ثبت رسيده است.وى با اشاره به اينكه ادغام پتروشيمى ها تأثيرى درمجموع درآمد 
ندارد، افزود: آنچه در مورد ادغام اهميت دارد، مســئله بهره ورى بيشتر است و اين 
همان چيزى است كه به دنبال خصوصى سازى ها تا حدى از دست داده ايم. همچنين 
با ادغام هلدينگ هاى پتروشيمى ها، فرآيند توسعه اين واحدها نيز كه كند شده بود، 
مى تواند شتاب گيرد.پيوندى وضعيت پتروشيمى كشور را جزيره جزيره دانست و گفت: 
جزيره هاى جدا از هم خاصيت توسعه ندارند، اما زمانى كه ادغام شده و كلونى بزرگى 
تشكيل شود، جسارت و قدرت تصميم گيرى باال خواهد رفت، زيرا سرمايه گذارى اتفاق 
مى افتد و اين را به نفع كشور مى دانم.وى با بيان اينكه برخى از مديران پتروشيمى ها 
در شرايط كنونى عالقه اى به ادغام ندارند، ادامه داد: بايد بر اين نكته تأكيد كنم كه اين 
كار عالوه بر آن كه بهره ورى را افزايش مى دهد، مى تواند جلوى اتالف منابع را بگيرد و از 
سوى ديگر، نيروى انسانى شكل واقعى خود را در اين صنعت پيدا خواهد كرد.به گفته 
پيوندى، نيروهاى انسانى در صنعت پتروشيمى بعد از خصوصى  سازى و قوانين مختلفى 
كه وضع شده وضعيت مناسبى ندارند، زيرا پيش از اين اتفاقات نيروى انسانى متخصص 
در يك مجموعه بزرگ تربيت مى شد و جوان ها وارد اين عرصه مى شدند.وى با اشاره 
به اينكه جوان گرايى به معناى استخدام جوانان بى تجربه نيست، افزود: ما نيروسازى 
را در گذشته از بين برديم.رئيس سابق هيأت مديره شركت تاپيكو پيش شرط ادغام 
پتروشيمى ها را فاصله گرفتن از نگاه دولتى دانست و گفت: خصوصيات دولتى بودن را 
بايد از روى شركت هاى پتروشيمى برداشت تا به شكل يك بنگاه استاندارد در كالس 

بين المللى كار كرده و مدير انتخاب كنند. 

میز خبر
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| رئيس بنياد مستضعفان انقالب اسالمى اعالم 
كرد: ايــن نهاد از دو ســال پيش تاكنون بــا پرداخت 
تســهيالت از منابع خود، يكهزار و 61 طرح اشتغالزا در 
مناطق روستايى و محروم كشور اجرا كرده است.محمد 
سعيدى كيا در پنجمين همايش ملى روز روستا و عشاير 
افزود: از مناطق محروم و روســتايى، بنياد مستضعفان 
از حدود دو ســال پيش كمك به اشتغال زايى را در اين 
مناطق در دســتور كار خودد قرار داد كه تا 15 مهر ماه 
امسال در مجموع ســه هزار و 312 ميليارد ريال براى 
اين كار تسهيالت پرداخت كرده كه منجر به ايجاد شغل 

براى هشت هزار و 453 نفر شده است.
سعيدى كيا همچنين اظهار داشت: براى پرداخت 11 
هزار و 408 ميليارد ريال تسهيالت ديگر نيز تاكنون 2 
هزار و 118 قرارداد منعقد شده است كه مى تواند براى 

16 هزار و 452 نفر شغل ايجاد كند.
رئيس بنياد مستضعفان خاطر نشان كرد: با پول نفت 
كشور به طور كامل آباد نمى شود و بايد با ايجاد اشتغال 

در همه مناطق كشور، به توسعه پايدار دست يابيم.
وى اظهار داشت: مهم ترين هدف بنياد مستضعفان، 
كاهش فقر و بيكارى و ايجاد اشــتغال در روســتاها و 
مناطق محروم است زيرا به بهبود وضعيت اقتصادى در 
اين مناطق و كاهش مهاجرت به شهرها منجر مى شود.
ســعيدى كيا گفت: براى پرورش ماهيان خاويارى در 
استان هاى گيالن، مازندران و گلستان 181 هزار و 582 

ميليارد ريال اختصاص يافته است كه براى بيش از 100 
نفر اشتغالزايى شده است.

وى بــه پرداخت تســهيالت براى خريد خــودرو به 
مددجويان تحت پوشش كميته امداد اشاره كرد و افزود: 
 در اين حوزه با همكارى بنيــاد علوى، كميته امداد امام 
خمينى (ره) و بانك سينا تاكنون خريد 10 هزار دستگاه 
خودرو براى توسعه حمل ونقل روستايى در دستور كار 

بنياد قرار گرفته است.
رئيس بنياد مســتضعفان توانمندســازى خانوارها در 
روســتاها و مناطق محروم را از اولويت هــاى اين نهاد 
انقالبى دانست و گفت: تمام اقدام هاى ما در اين مناطق 
مبتنى بر توانمندســازى خانوارها اســت تــا با افزايش 
درآمدهاى آنها وضعيت معيشت روستاييان بهبود يابد.

وى به اجراى طرح توزيع البســه بين دانش آموزان در 
مناطق محروم اشــاره كرد و يادآورشد: در سال گذشته 
بنياد علوى موفق شد كه 88 هزار و 748 بسته پوشاك 
در بين دانش آموزان محروم ايــن مناطق توزيع كند و 
براى ارتقا ســالمت مادران در اين مناطق تاكنون 812 
هزار و 754 سبد غذايى در سراســر كشور توزيع شده 
است.به گفته ســعيدى كيا، در طرح ارتقاء سطح علمى 
دانش آموزان در ســال تحصيلى 97ـ  96 توســط بنياد 
علوى 161 هزار و 170 دانش آموز تحت پوشــش اين 
طرح قرار گرفتند كه در مجمــوع بيش از 100 ميليارد 

ريال براى اين دانش آموزان هزينه شد.

پنجميــن همايــش روز روســتا با حضور اســحاق 
جهانگيرى معــاون اول رييس جمهورى، انوشــيروان 
محســنى بندپى سرپرســت وزارت تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى به همت معاون توســعه روســتايى و مناطق 
محروم معاون اول رييــس جمهورى در مجموعه تالش 

تهران برگزار شد.شوراى فرهنگ عمومى كشور با هدف 
ارج نهادن به فرهنگ و تالش روســتاييان و توجه دادن 
همگان به نقش اين قشر در توسعه و بالندگى اقتصادى 
كشــور، 15 مهر ماه را به عنوان ملى روســتا نامگذارى 

كرده است.

بیش از یکهزار طرح اشتغالزا در مناطق محروم اجرایی شده است
رئیس بنیاد مستضعفان:

خبر

| مديرعامل بانك توسعه صادرات گفت: اتكاى اقتصاد كشور به نفت باعث طمع 
دشمن براى اعمال تحريم مى شــود بنابراين صادرات غيرنفتى منبع قابل اتكايى براى 

ارزآورى به كشور است.
على صالح آبادى در جمع شمارى از توليدكنندگان و صادركنندگان استان زنجان با 
بيان اينكه سياست توسعه صادرات، سياست راهبردى است، افزود: بانك توسعه صادرات 

از نظر تامين منابع براى ارائه تسهيالت به متقاضيان مشكل خاصى ندارد.
وى ادامه داد: منابع در اختيار بانك توســعه صادرات، سرمايه اين بانك است و از اين 
جهت چندان اتكايى به ســپرده هاى مردمى ندارد چرا كه عمده منابع بانك از طريق 
سرمايه خود بانك، صندوق توسعه ملى و خطوط اعتبارى بانك مركزى تامين مى شود.
صالح آبادى با بيان اينكه تسهيالت در بانك توسعه صادرات با نرخ 11 درصد در اختيار 
متقاضيان قرار داده مى شــود، اظهار داشــت: اين بانك در زمان حاضر با 40 شعبه در 

سراسر كشور به فعاالن حوزه صادرات خدمات ارائه مى دهد.
مديرعامل بانك توســعه صادرات گفت: اكنون بر اســاس ابالغ بانك مركزى سپرده 
گذارى ارزى در بانك ها پذيرفته مى شود و بازپرداخت آن نيز به صورت اسكناس از سوى 

بانك مركزى تضمين شده است.

وى به ايجاد برخى ساز و كارهاى جديد براى مقابله با شرايط تحريم اشاره كرد و افزود: 
در شــرايط جديد كه تحريم هاى اتحاديه اروپا و شوراى امنيت سازمان ملل را نداريم، 
كانال هاى پرداختى در كشورهاى مختلف ايجاد مى شود كه مى توانيم از آن در تبادالت 

ارزى استفاده كنيم.
صالح آبادى به ضرورت توجه به ارزهاى ديجيتال اشــاره كــرد و گفت: كار روى اين 
موضوع از طريق مراجع ذيصالح و قانونى در حال انجام است كه در صورت به سرانجام 
رسيدن مى تواند كمك هايى را براى مقابله با تحريم ها در كشور به دنبال داشته باشد.

در اين ديدار تعدادى از صادركنندگان استان زنجان تســهيل در توديع وثايق براى 
دريافت تسهيالت، افزايش سقف اعتبارى شعبه اســتانى، كاهش بروكراسى اداراى در 
مراحل ارائه تسهيالت و تامين تســهيالت براى خريداران خارجى كاالهاى ايرانى را از 

سوى بانك توسعه صادرات خواستار شدند.
به گفته رئيس اتحاديه صادركنندگان اســتان زنجان در نيمه نخســت سال جارى 

صادرات كاال به ارزش 251 ميليون دالر از گمرك اين استان انجام شده است.
مهدى رنگ رونا افزود: اين ميزان صادرات توسط 42 شركت صادراتى در استان زنجان 

انجام شده است.

صادرات غیرنفتی منبع قابل اتکایی برای ارزآوری به کشور است


