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شهردار اصفهان تصریح کرد:

نقش موثر »بانک شهر« در تسریع روند 
توسعه شاخص های زندگی شهری

| شهردار كالن شهر اصفهان با تاكيد بر 
نقش آفرينى بانك شهر در روند توسعه شاخص 
هاى زندگى شــهرى،گفت: در راستاى خدمت 
رسانى بيشتر به شهروندان، افزايش تعامالت با اين 
بانك در دستور كار قرار دارد.به گزارش كائنات و 
به نقل از مركز ارتباطات و روابط عمومى، قدرت 
اهللا نوروزى با بيان اينكه خوشبختانه در سال هاى 

گذشته تعامل خوبى ميان مجموعه شهردارى اصفهان و بانك شهر وجود 
داشته اســت،افزود: اين مهم با توجه به نقش اين بانك در حمايت از پروژه 
هاى شهرى در ســال جارى بيش از پيش دنبال خواهد شد.شهردار كالن 
شهر اصفهان با بيان اين كه بانك شهر متعلق به همه شهروندان است، تصريح 
كرد:حمايت هاى اين بانك از شهردارى ها موجب به سرانجام رسيدن بسيارى 
از پروژه هاى عمرانى در راستاى رونق زندگى شهرى شده است.نوروزى با 
اشاره به سير صعودى استقبال از خدمات الكترونيك بانك شهر ،گفت:حضور 
موثر در شبكه بانكى و تكريم مشتريان منجر به محبوبيت بيش از پيش اين 
بانك شده است.بانك شهر با فعاليت هاى متنوع مالى، پولى، سرمايه گذارى در 
بخش هاى مختلف در صنعت بانكدارى ايران بوده كه در تالش است در بازار 
داخلى(سطح كشور) و بين المللى حضورى فعال داشته و خدماتى متمايز ارائه 
دهد. داشتن خدمات متنوع، متمايز و نوآور از ويژگى هاى اين بانك خواهد بود 
كه با ارائه مدل هاى كسب و كار بانك، اشخاص حقيقى و حقوقى را در داخل 
و خارج از كشور پوشــش خواهد داد تا مشترى مدارى در انواع بانكدارى ها 
محقق شود و موجبات چابكى و انعطاف پذيرى براى تعالى سازمانى و انجام 

فعاليت هاى حرفه اى را فراهم كند.

»رونق تولید«، اسم رمز فعالیت های 
امسال »بانک ملی«

| بانك ملى ايــران گرچه بنا بر وظيفه 
ذاتى خود همواره بــه توليد كنندگان داخلى و 
ايجاد اشتغال براى هموطنان تاكيد داشته، اما 
با نامگذارى امسال به عنوان «رونق توليد»، اين 
روند شدت بيشترى پيدا كرده است. به گزارش 
كائنات و بــه نقل از روابــط عمومى بانك ملى 
ايران، استراتژى اين بانك چه در بخش پرداخت 

تسهيالت و چه در بخش حمايت هاى غيرمالى، كمك به توليد داخلى 
به منظور تقويت اقتصاد كشور بوده و هست.

مديرعامل و اعضاى هيات مديره بانك ملى ايران همواره در جلســات 
عمومى و خصوصى خود بر اين موضوع تاكيد كرده و «رونق توليد» را راه 

برون رفت از شرايط نامطلوب اقتصادى عنوان كرده اند.
مرورى بر ايــن وقايع، حاكى از اهميت موضــوع «رونق توليد» براى 
گردانندگان بانك ملى ايران است.به عنوان نمونه، مديرعامل بانك ملى 
ايران در ديدار نوروزى با اعضاى هيات مديره و مديران ارشد اين بانك در 
سراسر كشور با تاكيد بر اينكه با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبرى 
و نامگذارى امسال به نام «رونق توليد»، امروز اقتصاد و توليد مهم ترين 
مساله كشور است، گفت: هيچ راهى جز توجه به توليد داخلى در شرايط 
فعلى كشور وجود ندارد چرا كه اين امر عالوه بر توسعه اشتغال، ما را از 

وابستگى به بيگانگان بى نياز مى كند.

| رئيس كل بانك مركزى درباره نوسانات نرخ ارز گفت: آمد و رفت هاى ديپلماتيك در شرايط خاص سياسى و روانى مهم است ليكن آن را تعيين 
كننده اصلى رونده بازار ارز نمى دانم.عبدالناصر همتى در اخرين پست اينستاكرامى خود در خصوص عوامل تاثير گذار در بازار ارز اعالم كرد: از اول سال 
تاكنون ميزان تامين ارز براى واردات به رقم قابل توجه 9,4 ميليارد دالر رسيده است كه حدود 5 ميليارد دالر آن تامين شده است

رفت و آمد سیاسی تاثیری بر ارز ندارد
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 قدردانی رییس سازمان بهزیستی
از مدیرعامل »بانک ملت«

| معاون وزير رفــاه و تامين اجتماعى 
و رييس سازمان بهزيستى در نامه اى خطاب 
به مديرعامل بانك ملت از حضور وى در كنار 
مددكاران گمنام عرصه رفاه اجتماعى قدردانى 
كرد. به گــزارش كائنات و به نقــل از روابط 
عمومى بانك ملت، دكتر وحيد قبادى دانا در 
اين نامه آورده است: خداى را شاكريم كه در 

عرصه فعاليت درحوزه سالمت و رفاه اجتماعى، بازتوانى مددجويان، 
پيشگيرى از بروز و شيوع آســيب هاى اجتماعى و معلوليت ها و ارائه 
خدمات متنوع حمايتى و تخصصى به جامعــه هدف و در نهايت «به 
زيســتن» آحاد جامعه، با بهــره گيرى از مدل خــرد جمعى و جلب 
شــركاى كارى، با عزيزانى همراه شده ايم كه با اخالص و ايثارگرى و 
حمايت هاى مجدانه، به طور موثر و مســتمر، ما را از ارزشــمندترين 

پشتوانه ها بهره مند ساخته اند.

بدهی های 
دولت و چند 
مالحظه مهم

| نسبت بدهى هاى دولت به توليد ناخالص داخلى در ايران 
پايين تر از رقم هاى مشابه اين نسبت در ديگر كشورها است. برخى 
بر اين مبنا و با توجه به كسرى بودجه دولت، استدالل مى كنند كه 
دولت بايد نســبت به افزايش قابل توجه بدهى هاى خود از طريق 
انتشار اوراق اقدام كند. از آنجا كه اين اوراق به صورت ريالى است، 
با ريسك نكول نيز مواجه نيست و هر وقت دولت نياز پيدا كند با 

چاپ پول، اين بدهى ها را جبران كند.
ضمن اينكه به عقيده اين افراد، اصوال در دنيا قرار نيست دولت 
بدهى هاى خود را بازپرداخت كند و دولت ها در زمان سررســيد 
مجــددا با انتشــار اوراق جديد نســبت به جبران اصــل و بهره 
بدهى هاى خود اقدام خواهند كرد. از آمريكا و ژاپن نيز به عنوان 
نمونه هاى موفق اين الگو ياد مى شــود. از سوى ديگر، از آنجا كه 
دولت نيز با كمبود منابع مواجه اســت، برخى مسووالن دولتى 
نيز از اين پيشنهادهاى به ظاهر كم هزينه و غيرمخرب استقبال 
مى كنند. هرچند نمى توان اصل موضوع استفاده از ظرفيت هاى 
بازار بدهى را كتمان كرد، اما بايد برخى مالحظات مهم را در نظر 

داشت. شرايط اقتصادى ايران با كشورهايى مثل آمريكا و ژاپن، 
حداقل چند تفاوت مهم و تاثيرگذار دارد:

اوال نرخ بهره موثر اوراق دولتى در ايران بســيار باال (باالى 20 
درصد) و در عرف دنيا بســيار پايين (زير 2 درصد) اســت. اين 
تفاوت زياد نرخ، آثار خود را بــا عنايت به مفهوم نرخ بهره مركب 
به طور فاحشى نشان خواهد داد. به طور مثال اگر در كشورى نرخ 
بهره ســاالنه اوراق 2 درصد باشــد، به طور سرانگشتى و با قاعده 
70، مى توان مشــاهده كرد كه ميزان بدهى دولت در اين كشور 
بعد از تقريبا 35 ســال دو برابر خواهد شد (70 تقسيم بر 2). در 
اين كشورها، به دليل فرجه زمانى باال (كه در مثال فوق 35سال 
محاسبه شد) دولت در سررسيدهاى اوراق مى تواند به راحتى اوراق 
جديد منتشــر كند و جايگزين اصل بدهى قبلى و بهره ناچيز آن 

كند و اصطالحا رول اُور كند.
اما در ايران و با نرخ هاى باالى 20درصد، تقريبا ظرف سه سال 
بدهى دولت دو برابر مى شود. به بيان ديگر بعد از سه سال دولت 
بايد به ميزان قبلى اوراق منتشر كند كه بتواند فقط نرخ هاى بهره 

را بپردازد و به همان ميزان نيز بايد اوراق منتشر كند تا جايگزين 
اصل بدهى خود كند. بديهى است كه با اين شرايط بدهى دولت 
به طور تصاعدى و ظرف هر سه سال دو برابر مى شود. به اين ترتيب 
نياز دولت به انتشــار اوراق به طور مضاعف افزايش مى يابد و اين 
به معنى افزايش عرضه و در نتيجه كاهش قيمت اوراق يا افزايش 
شديد نرخ بهره خواهد بود و ظرف چندسال، توان وام گيرى دولت 
به سمت صفر ميل خواهد كرد؛ مگر اينكه دولت با ايجاد تورم باال، 
بدهى خود را خنثى كند!ثانيا كشــورى مثل ژاپن اگرچه داراى 
بيشترين نسبت بدهى به توليد ناخالص داخلى است، اما همزمان 
يكى از بزرگ ترين طلبكاران دنيا است كه اوراق كشورهاى ديگر 
را به صورت ارزى خريدارى كرده اســت. عالوه بر اين  واحد پول 
و اوراق بدهى ژاپن در دنيا خواهــان دارد و حجم قابل توجهى از 
اوراقى كه دولت اين كشور به صورت ين منتشر كرده، توسط ساير 
كشورها خريدارى شده است. ايران چنين شرايطى ندارد و هرقدر 
به حجــم نقدينگى و حجم بدهى دولت اضافه شــود، اثر خود را 

بالفاصله به صورت تورم در اقتصادداخلى نشان خواهد داد.
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| محمدجــواد آذرى جهرمى، وزيــر ارتباطات و 
فناورى اطالعات بر افزايش ظرفيت هاى صادراتى مازندران 
تأكيد و از افتتاح پارك فناورى فضايى براى كسب وكارهاى 
فضاپايــه باهدف افزايش بهره ورى محصوالت كشــاورزى 
خرداد. به گزارش كائنــات و به نقل از مركز روابط عمومى 
و اطالع رســانى وزارت ارتباطــات و فنــاورى اطالعات، 
محمدجــواد آذرى جهرمــى، وزير ارتباطــات و فناورى 
اطالعات در همايش بين المللى معرفى فرصت هاى تجارى 
و سرمايه گذارى اســتان مازندران، با اشاره به ظرفيت هاى 
بسيار استان براى سرمايه گذارى، گفت: شيالت، دامدارى، 
كشــاورزى و گردشــگرى برخى از ظرفيت هاى اســتان 
مازندران اســت كه هم در داخل و هم در خارج از كشــور 
بازارهاى خود را دارد و نيازمند سرمايه گذارى هاى بيشتر 

است.
وى توليد خاويار را يكى از ظرفيت هاى صادراتى استان 
مازندران عنوان كرد و افــزود: 20 درصد ظرفيت اين بازار 
در اســتان مازندران بالفعل شده و يك ظرفيت بزرگ ترى 

نيز مغفول مانده كه نياز به توسعه بازار دارد.
وزير معين اقتصاد مقاومتى اســتان مازندران با اشاره به 
اينكه دو برنامه جدى براى توسعه سرمايه گذارى در استان 
مازندران وجود دارد، گفت: به دليل اينكه در اين اســتان 
در حوزه كشاورزى سطوح كشت و منابع آبى قابل افزايش 
نيســت از ســرمايه گذارى هايى باهدف افزايش بهره ورى 
محصوالت كشــاورزى حمايت مى شــود و اين موضوع در 
ســتاد اقتصاد مقاومتى اســتان مازندران نيز مورد تأكيد 

بوده است.

وى تسهيل در صدور مجوزها و فرآيندها را يكى از وظايف 
دولت در حوزه ســرمايه گذارى بيان كــرد و افزود: وزارت 
ارتباطات و فنــاورى اطالعات با همــكارى وزارت اقتصاد 
راه اندازى پنجره واحد صدور مجوزها براى استان مازندران 
را به صورت جدى پيگيــرى مى كند و بايد تالش كنيم اين 

پنجره واحد تا پايان سال جارى راه اندازى شود.
آذرى جهرمى ارائه تســهيالت براى پروژه هاى اســتان 
مازندران را يكى ديگــر از برنامه هاى دولت براى اســتان 
مازندران اعالم كرد و گفت: در اين حوزه بر اســاس قانون 
از سهميه 10 درصدى كشــاورزى و 10 درصدى صنعت 
براى پرداخت تسهيالت يا از ظرفيت وام هاى اشتغال زايى 
مى توان اســتفاده كرد و مشــكلى براى تأمين منابع مالى 

وجود ندارد.
وى به فعاليت اســتارت آپ ها باهــدف افزايش بهره ورى 
نيز اشــاره كرد و افــزود: پارك فنــاورى فضايــى براى 
كسب وكارهاى فضاپايه با در اختيار قرار دادن اطالعات به 
كشاورزان باعث افزايش بهره ورى در اين حوزه مى شود كه 

تا پايان سال جارى به بهره بردارى مى رسد.
وزير ارتباطــات و فناورى اطالعات يكــى ديگر از موارد 
مطرح در سال اقتصاد مقاومتى استان مازندران را افزايش 
سطوح موردنياز براى صادرات عنوان كرد و گفت: در سال 
گذشته صادرات اين استان 350 ميليون دالر بوده كه عدد 
بسيار كمى است و نشان از حلقه مفقوده اى دارد كه يكى از 
مهم ترين آن ها نبود صنايع تبديلى و بســته بندى است كه 

ظرفيت سرمايه گذارى و سودآورى خوبى دارد.
وى به كم بودن فعاليت كشتيرانى در درياى خزر به عنوان 

يكى از مشكالت توســعه صادرات اين استان اشاره كرد و 
افزود: اين زيرساخت ها با همكارى سرمايه گذارى خارجى 

و دولت امكان توسعه دارد.
آذرى جهرمــى تصريــح كــرد: در يك ســال پيش رو 
هدف گذارى 2 تــا 2,5 برابرى افزايش صــادرات از بنادر 

استان مازندران دور از انتظار نيست.
وى افزود: اين همايش فرصتى است كه به صورت موردى 

مشكالت و موانع چرخه سرمايه گذارى و ادارى مطرح شود 
و به نتايج حاصل از اين همايش در ســتاد اقتصاد مقاومتى 

پرداخته مى شود.
بر اساس اين گزارش، آذرى جهرمى بعد از شركت در اين 
همايش از نمايشگاه توانمندى هاى صادراتى استان بازديد 
و در ادامه پل موقت روســتاى گلورد را كه در ســيل اخير 

تخريب شده بود ، افتتاح كرد.

افزایش بهره وری در کشاورزی با افتتاح پارک فناوری فضایی
وزیر ارتباطات در مازندران مطرح کرد؛

خبر

| وزير امور اقتصادى و دارايى از تفويض اختيارات توسط شوراى عالى هماهنگى اقتصادى 
ســران قوا به وزارت اقتصاد براى رفع برخى دغدغه هاى منطقه اى در واگذارى شركت هاى دولتى 
خبر داد.فرهاد دژپسند طى سخنانى در «نشست توجيهى واگذارى هاى بزرگ»  با فعاالن اقتصادى 
اظهار داشت: خوشبختانه در جلسه اخير شوراى عالى هماهنگى اقتصادى سران قوا تصميمات خوبى 
در ارتباط با رفع دغدغه هاى قومى و منطقه اى گرفته شده است كه اختيارات خاصى به وزارت اقتصاد 
براى واگذارى ها با روش هاى مختلف تفويض شده است. به گزارش كائنات و به نقل از شادا، دژپسند 
تصريح كرد: آنچه مسلم است اينكه، ما اصرار داريم واگذارى ها به شكلى كامال شفاف، با حفظ صالح 

دولت و بخش خصوصى به شكلى انجام پذيرد كه منتهى به بهبود كارآيى اقتصاد كشور شود.
وزير اقتصاد با بيان اينكه دولت، در وهله اول، عزمى بسيار جدى دارد تا واقعا هيچ سهام و امتيازى 
در شركت هاى بورسى، براى دولت باقى نماند، گفت: اينكه يك نفر بتواند به تنهايى يك بلوك كامل 

از سهام دولت را بخرد، هيچ ايرادى ندارد، اما اگر نشد، پيشنهاد ما اين است كه متقاضيان خريد بخش 
خصوصى، با تشكيل كنسرسيوم، نسبت به خريد اقدام كنند.دژپسند از پيگيرى جدى مقام معظم 
رهبرى و رييس جمهور در خصوص تكميل پروژه واگذارى شركت هاى دولتى خبر داد و گفت: آقاى 
روحانى در جلسات ستاد اقتصادى، با جديت تمام، گزارش اقدامات انجام شده، در خصوص واگذارى 
ها را طلب مى كنند .وى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به برخى مطالب مندرج در رسانه 
ها مبنى بر درآمد 52 هزار ميليارد تومانى دولت در دور جديد واگذارى ها گفت: جداى از اينكه اين 
ســخنان با چه اهدافى بر زبان مى آيد، بايد بگويم كه قرار نيست همه مبالغ حاصل از اين واگذارى 
ها به خزانه دولت بيايد.دژپســند تصريح كرد: قانون به ما گفته كه به عنوان مثال بيمه البرز را كه 
فروختيد، پولش بايد برود براى افزايش ســرمايه بيمه و اگر اموال مازاد بانك ها را فروختيد، پولش 
بايد براى افزايش سرمايه خود بانك ها هزينه شود و از اين محل چيزى قرار نيست گير دولت بيايد.

وزیر اقتصاد خبر داد:

به منظور رفع برخی دغدغه ها در امر واگذاری ها اختیارات خاص توسط شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا به وزارت اقتصاد تفویض شد


