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4 فاز جدید پارس جنوبی آماده افتتاح است

یک تقاضای مهم از دولت

شمارش معکوس برای پایان سال ۱۳۹۷ آغاز شده است و حاال زخم های 
کهنه اقتصاد ایران همچنان بر بدن نحیف آن خودنمایی می کند.

 اقتصاد ایران ســالیانی طوالنی اســت از بحران هایی جدی رنج می برد. 
بحران هایی که نه تنها برطرف نشــده اســت، بلکه خود زمینه ساز بروز 

بحرانهایی دیگر نیز بوده اند.
 حاال در آستانه سال جدید به نظر می رســد ضروری است تغییری جدی 
در عرصه سیاستگذاری در ایران رخ دهد. دولت ایران دولتی فربه است که 

وظایف فراوانی را برای خود تعریف کرده است.
 این مسئولیت باال، بی تردید دولت ها را از سیاستگذاری درست و دقیق 
باز می دارد و همین امر ســبب می شود مشــکالت عمده خود را نشان 

دهد. 
برخی درباره خروج دولت از اقتصاد صحبت می کنند اما امروزه بســیاری 
به این نتیجه رســیده اند که دولت ها باید در جایگاه درست بایستند، نه 

اینکه از اقتصاد خارج شوند.
 وظایف دولت ها ســرمایه گذاری در حوزه های عام است، به عنوان مثال 
تالش برای سرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی، بهداشت و درمان و ... 
در حوزه وظایف دولت ها تعریف می شود از سوی دیگر فعالیت اقتصادی و 

بنگاه داری و ... باید در اختیار بخش خصوصی باشد. 
این بدان معناســت که دولت ایران نیز الزم است از صندلی کنونی خود 
بلند شود و بر جایگاه درســتی بنشــیند تا نتایج کارهایش ثمربخش 

باشد.
 دولت ها الزم اســت با سیاســتگذاری دقیق، فضا را برای فعالیت بخش 
خصوصی آمــاده کنند اما آیا فضای کســب و کار در ایــران بهبود یافته 

است؟
نیازی به توضیح واضحات برای پاســخگویی به این بخش نیست. به نظر 
می رسد برای ۳۶۵ روز پیش رو در ســال ۱۳۹۸ ضروری نیست که ۳۶۵ 

برنامه مطرح شود تا از میان این همه یکی نیز به نتیجه نرسد.
 من به عنوان یک معلم قدیمی اقتصاد امیدوارم دولت امســال تنها و تنها 
یک اولویت را شناسایی کرده و حل مشــکل در آن بخش را در دستور کار 

قرار دهد.
 به عبارت دیگر تنها یک بحران ایران در سال ۱۳۹۸ اگر حل شود، انبوهی 

بحران ریز و درشت با آن حل خواهد شد.
 الزم به طرح ایده های آرمانی نیســت. کافی اســت دولت بر صندلی 
مناسب شان خود بنشــیند، صندلی متناسب با شان سیاستگذار، در این 
صورت تصویری دقیق از اقتصــاد ایران پیش رویش قــرار می گیرد که 

شناسایی مشکالت را برایش تسهیل می نماید.
 در این حالت تصمیماتی که برای بازگشــت ثبات، کنترل تورم و ... اتخاذ 
می کند دیگر مقطعی نخواهد بود و بی تردید همین مهم می تواند زمینه 

رفع مشکالت را فراهم نماید.  

 سند ملی حمایت از کاالی ایرانی 
تدوین می شود

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی از تدوین سند ملی حمایت از کاالی ایرانی در 
سه ماهه دوم سال ۹۸ خبر داد.

جلســه حمایت از کاالی ایرانی با حضور حجت االســالم سیدسعیدرضا عاملی، 
محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش و برخی نمایندگان وزارتخانه های صمت، 
رفاه و نفت در محل دبیرخانه شــورای عالی انقالب فرهنگی، برگزار شد. در این 
جلســه قرار بود وزرای صمت )صنعت، معدن و تجارت(، نفت و رفاه حضور یابند 

که غیبت داشتند. 
دبیرشورای عالی انقالب فرهنگی در مورد حضور نیافتن برخی وزرا در این جلسه 
به خبرنگاران، گفت: اشتغال وزرا زیاد اســت و اوایل سال ۹۸ جلسه ای با حضور 

وزرای محوِر موضوع این جلسه برگزار می شود. 
عاملی در مورد موضوع جلسه یاد شده، توضیح داد: شورای عالی انقالب فرهنگی 
باید از تمام دستگاه ها گزارش های شفاهی و کتبی در خصوص حمایت از کاالی 
ایرانی دریافت می کرد. برخی از این گزارش ها در جلسه ارائه و سایر گزارش های 

کتبی تا پایان سال به شورای عالی انقالب فرهنگی ارسال می شود. 
دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی توضیح داد: با آماده شدن گزارش های کتبی 
برای مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری، ســند ملــی حمایت از کاالی ایرانی 

تدوین می شود؛ چرا که قوانین و مقررات در این زمینه پراکنده است. 
به گفته عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش از ســوی 
شورای عالی انقالب فرهنگی دستگاه محور در این مسئله شد و برخی دستگاه ها نظیر 
صدا و ســیما و وزارتخانه های ارشــاد، علوم و صمت هم به عنوان دستگاه های 
همکار انتخاب شــدند. این ســند در قالب الیحه ای آماده خواهد شــد تا در سه 
ماهه دوم سال ۹۸ تحت عنوان سند ملی حمایت از کاالی ایرانی به شورای عالی 

انقالب فرهنگی ارائه شود. 
عاملی افزود: به دنبال تعیین سال جاری به عنوان ســال حمایت از کاالی ایرانی 
توســط مقام معظم رهبری و بر اساس مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی که 
مرداد ماه امسال توسط رئیس جمهوری به دســتگاه ها ابالغ شد، وظایف نهادها 

برای حمایت از کاالی ایرانی مشخص بود. 
وی گفت: جلســه حمایت از کاالی ایرانی به منظور دریافــت گزارش از اقدامات 
صورت گرفته دســتگاه ها امروز برگزار شــد. از برنامه اول تا برنامه ششم توسعه 
نزدیک به ۸۷0 مصوبه داریم که ۱۸ درصد این مصوبات بــه تولید کاالی ایرانی 
اختصاص دارد. عاملی اظهار کرد: مقام معظم رهبری طی ۱0 سال گذشته عنوان 
سال هایی که تعیین کردند مربوط به تولید ایرانی و اقتصاد مقاومتی بود؛ چرا که 
این حوزه برای کشــور راهبردی و بسیار با اهمیت اســت. این تصور که یک دهه 

برای مرجع شدن کاالی ایرانی کافی خواهد بود، کاماًل خام است. 
به گفته دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، در تقویت تولید ملی باید نگاه جهانی 
داشت و ایران باید نامی باشــد که با قرار گرفتن در کنار هر کاالی تولید شده، در 
ســطح ملی و بین المللی توجه ایجاد کند. از این رو کشور ما نه تنها در عرصه ملی 
بلکه در عرصه جهانی هم باید برنده و کاالهای ما جزء ۱0 کاالی اول جهان باشد. 

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با یادآوری این که ایران در برخی از کاالها این 
شرایط را دارد و برند ملی است، خاطر نشان کرد: در حوزه علم و فناوری به شرایط 
ارزشمندی رسیدیم. رشد علمی ایران ۱۱ برابر رشد متوسط جهانی بوده و تولید 
علم ما جزء ۱0 کشور برتر جهان است. عالوه بر این، 2۷ دانشگاه ایران در فهرست 
دانشگاه های برتر جهان قرار دارند که این مســائل نشان دهنده وارد شدن علم و 

فناوری ایران در عرصه رقابت جهانی است. 
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد خواســته های این جلسه از دستگاه ها، 
گفت: دســتاوردهای وزارت آموزش و پــرورش در حــوزه کاالی ایرانی را مورد 
بررسی قرار دادیم. بر این اساس، وزارتخانه یاد شده با نگاهی به حمایت از کاالی 
ایرانی در بوفه های مدارس کل کشور، مسئله مصرف کاالی ایرانی را مطرح کرده 

است. 
عاملی افزود: وزارت آموزش و پرورش از طریــق چند هزار بوفه مدارس مبلغ پنج 

هزار میلیارد تومان به کاالی ایرانی اختصاص داده است. 

سرمقاله

مهدی تقوی
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

نگاهی به سازوکار حمایت از مبادالت تجاری ایران و اروپا

١- خدمات تخصصي اطفال و كودكان با امكانات ويژه 
٢- ارتودنسي ثابت و متحرك با شرايط ويژه پرداخت

٣- درمانهاي زيبايي جهت طراحي خط لبخند شامل لمينيت سراميكي 
ونير كامپوزيت  و بليچينگ)سفيدكردن(مطبي و خانگي

٤- انواع ترميم ها و درمان ريشه )عصب كشي (

كلينيك تخصيص دندانپزشيك آوا

٥- درمانهاي پروتز ثابت و متحرك شامل انواع روكش ها و پالك ها 
جهت فضاهاي بي دنداني 

٦- درمانهاي دندانپزشكي مخصوص سالمندان محترم
٧- درمان ايمپلنت و جراحي هاي دندانهاي عقل نهفته 

٨- جرم گيري و درمان التهاب و خون ريزي لثه ،جراحي هاي لثه و...

قيطريه- بلوار اندرزگو- نبش كوچه عبدالهی جنوبی - پالك ٧٢ - ساختمان پارسيان - طبقه اول - واحد6
0٢١٢٢٢٣٥٤06 -0٢١٢٢٣9٨٣6٤

ارائه كليه خدمات دندانپزشكي 

دکرت فالح سابق

Ava Dental Clinic

طرف قرارداد بابيمه بانكهای 
تجارت،ملت و صادرات

   ava_dentalclinic:اينستاگرام
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 3 مجتمع پتروشیمی سال آینده در بورس
 عرضه می شود

مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با بیان اینکه در سال آینده 
سهام سه پتروشــیمی بندر امام، بوعلی ) منطقه ویژه بندر امام (و نوری 
)عسلویه(در بورس عرضه می شــود، گفت: هلدینگ های پتروشیمی 
با انتشار اوراق به پشــتوانه و ضمانت ســهام خود می توانند بخشی از 

نقدینگی جامعه را جذب کنند.
پذیره نویســی۱0 هزار میلیــارد ریــال اوراق اجاره شــرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس از دیروز )شنبه( در بورس آغاز شد که تا امروز 
ادامه دارد؛ مبلغ کسب شده از طریق این اوراق برای تکمیل پروژه های 

در حال ساخت پتروشیمی اختصاص خواهد یافت.
جعفر ربیعی در مراســم پذیره نویســی ۱0 هزار میلیــارد ریال اوراق 
اجاره صنعت پتروشــیمی در بورس، افزود: میزان صادرات محصوالت 
پتروشیمی توسط هلدینگ خلیج فارس تا پایان امسال به چهار میلیارد 
دالر می رسد که همه این مبلغ وارد چرخه اقتصادی کشور می شود.وی 
افزود: البته بخشــی از این درآمد به تامین هزینه های شرکت ها، خرید 
مواد اولیه و کاتالیســت اختصاص می یابد و بقیه در سامانه نیما عرضه 

می شود.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس درباره ورود پتروشیمی های جدید به 
بورس نیز گفت: طبق برنامه اولیه قرار بود پتروشــیمی نوری امسال در 
بورس عرضه شود که به دالیل فنی به تاخیر افتاد، اما در سال آینده سه 

پتروشیمی بندر امام، بوعلی و نوری در بورس عرضه خواهد شد.
وی گفت: نقدینگی و پول زیادی در کشــور وجود دارد که باید به مسیر 
درست هدایت شود، شــرکت ها می توانند با انتشار اوراق بخشی از این 

نقدینگی را جذب و اقدام به تامین مالی کنند.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فــارس افزود: هلدینگ های پتروشــیمی 
دارای پروژه های زیادی هستند که با انتشار اوراق به پشتوانه و ضمانت 

سهام خود می توانند بخشی از این نقدینگی را جذب کنند.
وی درباره افزایش قیمت سوخت گاز پتروشــیمی ها نیز گفت: مطابق 
قانون بودجه ۹۸ تنها بهای سوخت گاز پتروشیمی ها افزایش می یابد و 
نرخ خوراک آنها تغییری نمی کند، بنابراین پتروشیمی هایی که میزان 

مصرف سوخت گاز آنها زیاد است، هزینه هایشان افزایش می یابد.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در پاســخ به خبرنگار اقتصادی ایرنا 
درباره تجمیع پتروشــیمی ها نیز گفت: قرار است که پتروشیمی های 
کشور تجمیع شــده و یک هلدینگ بســیار بزرگ پتروشیمی تشکیل 
شود.ربیعی افزود: اما باید توجه داشت که از نظر فنی اجرایی شدن این 
طرح پیچیده و زمانبر است زیرا جزئیات زیادی در این طرح وجود دارد 

که باید رفع شود.
وی اضافه کــرد: در هلدینگ هــای زیرمجموع وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی و صندوق های بازنشســتگی این عــزم وجود دارد که با 

هلدینگ خلیج فارس تجمیع شوند.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فــارس ادامه داد: برای نهایی شــدن بحث 
تجمیع پتروشــیمی ها زمان دقیقی را نمی توان اعــالم کرد، زیرا الزم 

است که وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط با یکدیگر به توافق برسند.
محمود رضا خواجه نصیری مدیرعامل تامین سرمایه تمدن نیز در این 
مراســم گفت: بانک ها تاکنون از پذیرفتن سهام شــرکت ها به عنوان 
پشــتوانه عرضه اوراق خودداری می کردند که باعث شد شرکت های 

بزرگ نتوانند از طریق سهام خود تامین مالی کنند.
وی اضافه کرد: بر اساس پذیره نویسی که امروز صورت گرفت، راه برای 
انتشار اوراق و تامین مالی به پشتوانه سهام شرکت ها و هلدینگ باز شد 
و بدین ترتیب شــرکت های بزرگ می توانند از این طریق تامین مالی 
کنند.وی اضافه کرد: پیش از این، ارزش دفتری شرکت ها مبنای انتشار 
اوراق بود، اما با تایید کمیته فقهی بورس، شرکت ها می تواند بر اساس 

ارزش روز دارایی های خود اقدام به انتشار اوراق کنند.

آخرین عرضه نفت در سال 97  
هفتمین و آخرین مرحلــه عرضه نفت خام در تــاالر بین الملل بورس 
انرژی ایران، 2۷ اسفندماه با قیمت پایه بشــکه ای ۶۱ دالر و ۷۳ سنت 
انجام می شــود.در مرحله هفتم عرضه همانند نوبت های پیشین، یک 
میلیون بشــکه نفت خام ســبک با حجم خرید حداقل تعداد ۳۵ هزار 
بشــکه عرضه می شــود.خریداران می توانند تا چهار ماه پس از انجام 
معامله محموله را تحویــل بگیرند و تحویل محموله در ســایر مناطق 

منوط به تایید شرکت ملی نفت ایران امکان پذیر است.
در این مرحله، امکان واریــز پیش پرداخت ۶ درصد بــه صورت ارزی 
فراهم شده و برای تســویه باقی مانده وجه  معامله، خریداران می توانند 

از سازوکار های ارزی مورد تایید شرکت ملی نفت ایران استفاده کنند.
در صورت درخواســت خریداران، امکان تحویــل محموله به صورت 

زمینی از مخازن نفت پاالیشگاه تبریز نیز امکان پذیر شده است.
درششــمین مرحله فروش نفت خام در بورس انرژی که در ۱۳ اسفند 

انجام شد، خریداری برای آن وجود نداشت.

4 فاز جدید پارس جنوبی آماده افتتاح است
چهار فاز جدیــد ۱۳، 22، 2۳ و 24 پارس جنوبی امروز یکشــنبه 2۶ 
اســفند درآئینی با حضور حجت االسالم دکتر حســن روحانی رئیس 

جمهوری بهره برداری رسمی می شوند.
طرح توســعه فازهای ۱۳، 22 تــا 24 پارس جنوبــی از ظرفیت تولید 
روزانه ۱۱۳ میلیون مترمکعب گاز غنــی، ۱00 میلیون مترمکعب گاز 
متان، ۱۵0 هزار بشکه میعانات گازی، ۸00 تن گوگرد گرانول، ساالنه 2 
میلیون و ۱00 هزار تن گازمایــع و دو میلیون تن اتان به عنوان خوراک 

اصلی صنایع پتروشیمی برخوردار است. 
در شــرایط فعلی ظرفیت تولید گاز غنی ایران از میدان گازی مشترک 
پارس جنوبی روزانه ۶00 میلیون مترمکعب در روز است که با احتساب 
بهره برداری از این چهار فــاز جدید این ظرفیت از مــرز ۷00 میلیون 

مترمکعب در روز عبور می کند. 
براســاس این گزارش عالوه بر این هم اکنون ظرفیت تولید روزانه گاز 
شــیرین در منطقه پارس جنوبی حدود ۵۷0 میلیون مترمکعب است 
که با بهره برداری از این فازهای جدید ایــن ظرفیت نیز به حدود ۶۷0 
میلیون مترمکعب در روز می رســد، ضمن آنکه ظرفیت تولید میعانات 
گازی از ۸۱0 هزار بشکه فعلی به ۹۶0 میلیون مترمکعب در روز خواهد 
رســید. یکی از مهمترین محصــوالت تولیدی فازهــای جدید پارس 
جنوبی گاز اتان اســت که به عنوان خوراک مجتمع هــای الفینی و در 
نهایت تولید محصوالت مختلف پلیمری شامل انواع پلی اتیلن سبک، 
سنگین، ســبک خطی، پروپیلن و غیره مورد استفاده قرار می گیرد که 
با بهره برداری از فازهای جدید این ظرفیت از ۶ به حدود هشت میلیون 

تن در سال افزایش می یابد. 
از ســوی دیگر ظرفیت تولید گازمایع پارس جنوبی شــامل پروپان و 
بوتان هم از هفت میلیــون و ۵00 هزار تن فعلی به حــدود ۹ میلیون و 
۶00 هزار تن در ســال افزایش می یابد و ظرفیت تولید روزانه گوگرد به 
عنوان یک محصول زیست محیطی هم از سه هزار و ۷۵0 تن در روز به 

چهار هزار و ۵۵0 تن افزایش می یابد. 
روابط  عمومی شــرکت نفت و گاز پارس نیز در گزارشــی اعالم کرد، با 
تکمیل عملیات اجرایی چهــار ردیف شیرین ســازی گاز در هر یک از 
بخش های خشکی 2 طرح توسعه ای پارس جنوبی، فازهای ۱۳ و 22-

24 با ظرفیت کامل فراورش ۵۶ میلیون مترمکعب گاز، در شهرســتان 
کنگان به طور رسمی افتتاح می شود. 

با بهره برداری از این فازها ایران برای نخستین بار در برداشت گاز از این 
میدان مشترک از کشور قطر پیشی گرفته است. 

میز خبر

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: ساز وکار متناسب 
با کانال معرفی شده از طرف سه کشــور اروپایی با نام 
ســاز وکار ویژه تأمین مالی و تجارت )STFI( بزودی 
در تهران ثبت می شــود.عبدالناصر همتی تأکید کرد: 
ثبت این شــرکت به هیچ وجه به معنای معطل شدن 
ایران برای عملیاتی شــدن ســاز وکار اروپا نیست و ما 
استراتژی اتخاذ شــده خود را برای نحوه تأمین مالی و 
تجارت کشور در شرایط تحریم از روش ها و طرق ویژه ای 
که طراحی کرده ایم، بویژه از طریق همسایگان و سایر 

شرکای تجاری ادامه می دهیم.
همتی اضافه کرد: با مذاکراتــی که همکاران من هفته 
گذشــته در تهران با نمایندگان سه کشــور اروپایی و 
مدیر اینســتکس در بانک مرکزی داشتند، توضیحات 

کامل در مورد ســاز وکار ایرانی متناســب با 
ساز وکار اروپایی داده اند و ما منتظر اقدامات 

عملی از طرف اروپا هستیم.
به گزارش ایرنا، وزیران امور خارجه سه کشور 
اروپایی آلمــان، فرانســه و انگلیس یازدهم 
بهمن ماه گذشــته اعالم کردنــد کانال ویژه 
پرداخت اروپا و ایران تحت عنوان »ساز وکار 

حمایت از مبــادالت تجاری ایران و اروپا‹ موســوم به 
اینستکس - INSTEX به ثبت رسمی رسیده است. 

این ساز وکار در گام نخســت تجارت کاالهای اساسی 
)مواد غذایی و دارو( را تحت پوشــش قرار می دهد؛ اما 

بتدریج دامنه اش گسترش خواهد یافت.
در همین راستا »پر فیشر« مدیر ســاز وکار حمایت از 

مبــادالت تجاری ایران و اروپا )اینســتکس 
- INSTEX( در ســفر اخیر خود به ایران با 
رؤســای نمایندگی های سه کشــور آلمان، 
فرانسه و انگلیس در تهران دیدار کرده است. 

ســفارت فرانســه در تهران نیز با انتشــار 
تصاویری از این دیدار در صفحه توئیتر خود 
چنین نوشت: »رؤســای نمایندگی های سه 
کشور اروپایی از پر فیشــر رئیس اینستکس در تهران 
اســتقبال کردند. گامی مهم برای بحث بــا همتایان 
ایرانی در مــورد چگونگی عملیاتی کردن ســاز وکار 
تجاری اتحادیه اروپا و ایران.«از ســوی دیگر، علیرضا 
رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اســالمی نیز سه شــنبه گذشته در 

خصوص سفر مدیر اینســتکس به تهران، اظهار کرد: 
موضوع ساز وکار مالی اروپا )اینستکس( توافقی است 
که از هر دو طرف باید عملیاتی شود؛ توافق اینستکس 
اکنون در مرحلــه مقدماتی قــرار دارد.وی ادامه داد: 
مســؤولی که از اینستکس به تهران ســفر کرده، برای 
پیگیری مراحل مقدماتی ســاز و کار این شرکت است؛ 
همچنین به دنبال توافقاتی هستند که منجر به توسعه 
محدوده اینستکس شــود.نماینده مردم تهران، ری، 
شــمیرانات، اسالمشــهر و پردیس در مجلس شورای 
اسالمی گفت: اکنون محدوده اینستکس شامل اقالم 
کشــاورزی، مواد غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی 
است که توسعه این محدوده قاعدتاً به مذاکره نیاز دارد 

و این مذاکرات لزوماً در اروپا شکل نمی گیرد.

تجارت

لیال جودی  در واپســین روزهای اسفند 
ماه خبرهــا از راه اندازی ســاز و کار ایرانی 
متناظر با »ســازوکار حمایــت از مبادالت 
تجاری ایران و اروپا« )اینستکس( حکایت 
دارد و آنگونه که بر می آید، قرار اســت این 

کانال به زودی فعالیت خود را آغاز کند.
از اردیبهشــت ماه که آمریــکا خروجش را 
از توافق هســته ای با ایران اعــالم کرد تا به 
امروز که اروپا در قول و نظر بارها بر پایبندی 
خود به برجام تاکید کــرده، بیش از ۱0 ماه 
می گذرد. در این مدت اقتصــاد ایران که با 
کنترل تورم و رشــد اقتصادی به شکوفایی 
امید بسته بود، با تکانه های بیرونی شدیدی 
روبرو شد که نوســان نرخ ارز و به دنبال آن 
تورم شــدید در قیمت تمام شــده کاالها و 
خدمات، اختالل در روند صادرات و واردات، 
به تعلیــق درآمدن قراردادهــای خارجی، 
توقف جذب فاینانس هــا، خطوط اعتباری 
خارجــی و مهمتــر از همه تحریم شــبکه 
بانکی، سوئیفت و بانک مرکزی از مهمترین 

آنها بود.
مســئوالن ایرانی در ماههای گذشته بارها 
اعالم کرده اند که از اینســتکس - که اروپا 
از ابتدای خــروج آمریــکا از برجام وعده 
راه اندازی آن را داد - همــان کارکردی را 
می خواهند که برجام بــرای اقتصاد ایران 
به همراه داشــت و اگر قرار باشد تنگناهای 
تحریم بار دیگر اقتصاد و مردم ایران را تحت 
فشــار مضاعف قرار دهد، طراحی و اجرای 

آن کاری بیهوده خواهد بود.
در همین رویکرد نیمه بهمن ماه سه کشور 
اروپایی عضو برجام یعنــی انگلیس، آلمان 
و فرانسه از ســاز و کاری رونمایی کردند که 
به گفته آنان در گام نخســت از تحریم های 
آمریکا مصــون مانده و می توانــد نیازهای 
اقتصاد ایران را از این مسیر تعریف و تامین 
کند.از این رو رییس و نمایندگان اینستکس 
هفته گذشــته ســفر کوتاهی بــه تهران 
داشــتند تا صحبت های طرف ایرانی ماجرا 
یعنی مســئوالن بانک مرکــزی و فعاالن 

بخش خصوصی را بشنوند.
این نشســت ها بر موضوع مشــخص نحوه 
عملیاتی کــردن اینســتکس و چگونگی 
همکاری آن بــا نهاد متناظــر ایرانی که در 

شرف تاسیس است، متمرکز شده بود.
آنگونه کــه عبدالناصر همتــی، رئیس کل 
بانک مرکزی اعالم کرده، ساز وکار متناسب 
با کانال معرفی شــده از طرف ســه کشور 
اروپایی با نام ســاز وکار ویژه تأمین مالی و 
تجارت )STFI( بــزودی در تهران ثبت می 
شــود.به گفته همتی، »ثبت این شرکت به 

هیچ وجه به معنــای معطل شــدن ایران 
برای عملیاتی شدن ساز وکار اروپا نیست و 
ما استراتژی اتخاذ شــده خود را برای نحوه 
تأمیــن مالی و تجارت کشــور در شــرایط 
تحریم از روش ها و طرق ویژه ای که طراحی 
کرده ایم، بویژه از طریق همسایگان و سایر 

شرکای تجاری ادامه می دهیم.

اینستکس محدود به غذا و دارو نباشد
حال پرســش اصلی این اســت که ایران از 
اینستکس چه می خواهد؟ همانطور که در 
صدر گفته شد، خواســته ایران از این کانال 
مالی فقط رفع مایحتاج و کاالهای اساســی 
و دارویی مورد نیاز کشــور نیست؛ چنانکه 
طبق رای دیــوان داوری بیــن المللی این 

اقالم از ابتدا هم تحت تحریم ها نبوده اند.
لبتــه ناگفتــه نماند که بســته بودن  ا
کانال هــای نقــل و انتقال مالــی، بویژه 
تحریم ایران از سوی شبکه سوئیفت و نیز 
کارشکنی ها و سنگ اندازی های آمریکایی ها در 
روند تامین همین اقالم هــم اختالل ایجاد 

کرده است.
نگاهی به آنچــه در جریان امضــای برجام 
گفته شــد، نشــان می دهد ایران از امضای 
این توافق چند هدف داشــت؛ نخست آنکه 
نفت خود که یکی از منابع مهم تامین مالی 
و بودجه دولت اســت به راحتی بفروشــد، 
با اقصی نقــاط جهــان مــراودات مالی و 
کارگــزاری بانکی داشــته باشــد، تجارت 
رســمی خود را بدون مشــکل انجام دهد و 
بتواند به راحتی فاینانس و ســرمایه گذاری 

خارجی را جذب کند.
در بیش از دو ســالی کــه از اجــرای برجام 
گذشــت )دی ۹4 تــا اردیبهشــت ۹۷( 
خواســته هــای ایران بــه تدریــج در حال 
اجابت بود امــا با خــروج آمریــکا از برجام 
همه این مــوارد در اجرا متوقف شــد زیرا 
طبق تحریم های اولیــه و ثانویه آمریکا، نه 
تنها شــرکت های آمریکایی و یــا آنهایی که 
سهامدار آمریکایی دارند باید تحریم ها را رعایت 
کنند، بلکه شــرکت هایی که در بــازار این 
کشــور حضور دارند، نمی توانند با کشورها، 
اشخاص و شــرکت های تحت تحریم آمریکا 
مــراوده اقتصادی داشــته باشــند.همین 
محدودیت دســت شــرکت های بزرگ و 
چند ملیتی نظیر نفتی و خودروسازی توتال، 
پــژو- ســیتروئن، رنو و حتی شــرکت های 
بیمــه ای و بانکی را از بازار ایــران کوتاه کرد.
در حوزه بانکی هرچند به دالیل غیربرجامی 
هنوز روابط کارگزاری در سطح مطلوب نبود 
اما به مدد تعلیق نام ایران از فهرســت سیاه 
گروه ویژه اقدام مالــی )FATF( - به عنوان 
نهاد مرجع در زمینه وضــع مقررات مرتبط 
با مبارزه با پولشــویی و تامین مالی تروریسم 
- گشایش هایی ایجاد شــد و حتی در زمینه 
جذب فاینانس های خارجــی - تا بهمن ۹۶ 
- قراردادهایی به ارزش حــدود ۳2 میلیارد 
دالر با کشورهای روسیه، چین، کره جنوبی، 

دانمارک، اتریش و ایتالیا امضا شد.
البته با خروج آمریــکا از برجام روند جذب 
این خطــوط اعتباری و فاینانــس ها دچار 

وقفه شده است.

ورودی اینستکس چیست؟
یکی از مهمتریــن موضوعاتی کــه درباره 
کارکرد اینستکس مطرح شده، این است که 
ورودی و منبع تغذیه آن چطور تامیی شود؟ 
کارشناسان پاسخ را در صادرات نفت ایران 
به اروپا جســت و جو می کننــد زیرا پس از 
اجرای برجام برخی کشورهای اروپایی نظیر 
یونان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا خرید نفت از 
ایــران را کلید زده بودند و برخی کشــورها 
نیز به صورت تک محمولــه ای از ایران نفت 
می خریدند.در آن دوره همین چند کشــور 
اروپایی به طور متوســط تا ۷00 هزار بشکه 
نفت از ایران می خریدند کــه حدود 2۵ تا 
۳0 درصــد از صادرات نفت ایــران در عصر 

پسابرجام را شامل می شد.
البته نباید از نظر دور داشت که پتروشیمی ها هم 
در مدت دو سال اجرای برجام، به بازارهای 
اروپــا ورود کردند و صادرات مــواد و اقالم 

پتروشیمی در جریان بود.
با توجــه به قطــع همکاری شــرکت های 
بزرگ اروپایی با ایــران پس از خروج آمریکا 
از برجــام، درآمدهای حاصــل از صادرات 
نفت و پتروشیمی نیز از این محل رو به افول 
نهاده است.یادآوری این نکته خالی از لطف 
نیســت که کل صادرات ایران به کشورهای 
عضو اتحادیــه اروپا در ســال ۹۶ برابر یک 

میلیارد و ۵4۹ میلیون دالر بوده است.
بنابرایــن آنچه کارشناســان پیشــنهاد 
می دهند، تــالش دولت های اروپایی برای 
ترغیب شــرکت های خود در خرید نفت و 

فرآورده های نفتی بیشتر از ایران است.

سیاوش نقشینه، صاحب نظر پولی و بانکی 
و مدیرعامل بانک تجاری ایــران و اروپا در 
این باره معتقد است: اگر مبنا را در این کانال 
نفتی قرار دهیم که بــه اروپا صادر می کنیم 
و حتی همه صادرات غیرنفتی که عمده آن 
پتروشــیمی و محصوالت معدنی اســت را 

بیفزاییم، باز هم تکافوی نیاز ما را نمی دهد.
وی با یادآوری اینکه ایتالیا، اسپانیا و یونان 
به میزان کمی از ایران نفت می خرند، افزود: 
می توان آنها را وادار کرد که نفت بیشــتری 
بخرند یا بپذیرند که درآمد حاصل از فروش 
نفت به چین، کانال اینستکس را تغذیه کند.
با این حال یک مقام آگاه در شــبکه بانکی 
در این زمینه به ایرنا مــی گوید: اروپایی ها 
هم باید خرید نفت خــود را از ایران افزایش 
دهند و هم باید بخــش خصوصی خود را به 
خرید اقالم پتروشــیمی و دیگر محصوالت 

صادراتی ایران تشویق کنند.
به گفتــه وی، در این زمینه بــرگ برنده در 
اختیار شــرکت های کوچک و متوســطی 
خواهد بود که در بازار آمریکا حضور ندارند 
و مــی توانند با ایــن روش و با اســتفاده از 
تضمین و حمایت دولت های اروپایی کسب 

و کار خود را توسعه دهند.
با این حال یک فعال بــازار ارز به ایرنا گفت 
که از اروپا نباید انتظار معجزه داشته باشیم؛ 
اروپایی هــا بیش از 2۵0 میلیــارد دالر در 
ســال با آمریکا تجارت دارنــد درحالی که 
مراودات آنها با ایران بــه ۱0 تا ۱۵ میلیارد 

دالر هم نمی شود.

فاینانس ها احیا شود
در عصر پســابرجام حدود ۳2 میلیارد دالر 
فاینانس و خطــوط اعتباری بیــن ایران و 
کشورهای خارجی امضا شد که در این میان 
سهم ســه کشــور اروپایی ایتالیا، اتریش و 
دانمارک از این میزان در مجموع ۷ میلیارد 

و ۸00 میلیون دالر بود.
در شرایط کنونی که اینســتکس گام های 
نهایی را برای اجرایی شــدن بــر می دارد، 
یک مقــام آگاه بانکی به ایرنــا می گوید که 
اینســتکس فرصتی اســت که بتوان این 
فاینانس ها و خطوط اعتبــاری را احیا کرد 
به شــکلی که هم کاالهای واسطه ای و مواد 
اولیه و هم ســرمایه گذاری خارجی و دانش 

فنی ناشی از آن وارد ایران شود.
به اعتقــاد وی در صورتی که منابع فاینانس 
به چرخه اینســتکس وارد شــود منافع دو 
طرف یعنی ایران و اروپا تامین خواهد شــد 
و بخشــی از دغدغه های ایران نیز از بین 

می رود.

خریدار   در پی مذاکــرات و رایزنی های 
صــورت گرفتــه و بــا توجــه بــه میزان 
ســرمایه گذاری رنو در ایران، ایــن نوید را 
خواهیم داد که این شــرکت خودروسازی 
دوباره به ایــران باز خواهد گشــت، این 
جمله ای بود که بتازگی معاون وزیر صنعت 

در کرمان اعالم کرد.
فرشــاد مقیمی این موضوع را نیز گفت که 
برای بازگشــت رنو، این شــرکت فرانسوی 
مکانیزمی در نظر گرفته شــده تا تولید این 

نوع خودرو دوباره از سر گرفته شود .
به نظر می رســد همکاری 42 ســاله رنو با 
خودروســازان داخلی و سرمایه گذاری این 
شرکت فرانســوی باعث شــد تا رنو حاضر 
نشود به راحتی بازار خودرو ایران را از دست 

بدهد .
با خروج یــک طرفه دولتمــردان آمریکا از 
توافق هســته ای برجام و اعمال تحریم های 
ظالمانــه، رئیــس جمهــوری آمریکا به 
شرکت های خارجی فعال در ایران هشدار 
داد در صورت ادامه همــکاری های خود با 
شرکت های ایرانی مجازات های اقتصادی 
در انتظار آنها اســت و این سبب شد برخی 

شــرکت ها از جمله رنو ناچار به ترک 
ایران شوند. 

درحالی خودروســازی رنو مرداد ماه 
امســال فعالیت های خود را در ایران 
لــت تعلیــق در آورد که  بــه حا
ســرمایه گذاری های زیــادی برای 
تولید خودرو مشترک با خودروسازان 
ایرانــی پیــش بینی کــرده بــود اما 
فشارهای آمریکا این شــرکت را وادار 

کرد تا از ترک ایران سخن بگوید.
همزمــان با خــروج شــرکت های 

پژو و ســیتروئن از ایــران، کارلوس گون، 
مدیرعامــل رنــو در مجمع ســالیانه این 
شــرکت درباره برنامــه  رنو در ایــران در 
شــرایط خروج آمریکا از برجام اعالم کرده 
بود که »ما ایــران را تــرک نخواهیم کرد 
حتی اگــر مجبور به کاهــش فعالیت های 

خود شویم « .
حال پــس از ۸ مــاه توقف همــکاری های 
شــرکت رنو با خودروســازان ایران معاون 
وزیر صنعــت، معدن و تجارت از بازگشــت 

کارخانه به ایران خبر می دهد.
مقیمی با اشــاره به ســرمایه  گــذاری یک 

میلیارد دالری شــرکت رنو در ایران اظهار 
کرد: در پی مذاکــرات و رایزنی های صورت 
گرفتــه و همچنیــن بــا توجه بــه میزان 
ســرمایه گذاری رنو در ایران، ایــن نوید را 
خواهیم داد که این شــرکت خودروســاز 

دوباره به ایران باز خواهد گشت.
با وجــود تهدیدهــای آمریکا، رنــو برای 
بازگشت به بازار ایران چراغ سبز نشان داده 
تا بار دیگر در تولید خودروهای مشــترک با 
شــرکت های ایرانی همکاری های خود را 

آغاز کند. 
ســخنان اخیر مدیرعامل رنو در نشســت 
سالیانه سهامداران این شــرکت در خرداد 

ماه ســال جاری نیز تاکیدی بر ادامه 
فعالیت این شــرکت خودروســازی 
فرانسه در ایران بود که اعالم کرد حتی 
اگر ناچار به کاهش شدید حجم تولید 
باشیم، آن  را در ایران رها نخواهیم کرد 
زیرا حفظ فعالیت در بازار ایران برای ما 

یک مزیت خواهد بود. 
پس از توافــق هســته ای در قرارداد 
جدیــد همکاری مشــترک ایــران و 
خودروســازی رنــو که در ســال ۹۶ 
منعقد شد قرار بود ایران به بزرگترین 

تولیدکننده خودروهای رنو تبدیل شود. 
براســاس این قرارداد، شــرکت رنو در فاز 
نخســت حدود ۶۶0 میلیون یورو سرمایه 
گذاری کرد و مقــرر بود نخســتین تولید 
مشترک بین خودروسازان ایرانی و شرکت 

رنو اواخر سال ۹۷ وارد بازار شود. 
طبق این قرارداد یک شرکت خودروسازی 
جدید با ترکیب ســهام 40 درصد متعلق به 
ایــران )20 درصد ایــدرو و 20 درصد یک 
هلدینگ خصوصــی ایرانــی( و ۶0 درصد 
متعلق به رنو تاسیس شــد و مقرر بود طی 
دو مرحله در فاز نخست، ۱۵0 هزار دستگاه 

خودرو و در فاز دوم هم ۱۵0 هزار دســتگاه 
رنو داســتر جدید و رنو ســیمبل جدید در 
ایران تولید شــود. طبــق برنامه قــرار بود 
فــاز دوم این قــرارداد نیز از ســال 20۱۹ 
آغاز شــود که رنو مجبور به ترک ایران شد 
اما این شرکت در آســتانه بازگشت به بازار 
ایران است تا باردیگر همکاری های خود را 

خودروسازان ایرانی آغاز کند. 
پیشتر برنامه شــرکت خودروسازی رنو در 
ایران افزایش ســرمایه گذاری ها در ایران 
به منظور تولید خودروهای مشــترک بود تا 
ایران به عنوان یکی از مراکــز مهم تولید و 
صادرات انواع خودرو و قطعه سازی شرکت 

رنو در منطقه تبدیل شود. 
با بازگشــت مجدد رنو به بازار ایران و تداوم 
همکاری های مشــترک با خودروســازان 
داخلی می توان امیدوار بود که ایران به یکی 
از بزرگترین مراکــز تولید خودرهای جدید 
در غرب آســیاب تبدیل شــود تا با انتقال 
تکنولــوژی و دانش روز و رفع مشــکالت و 
چالش های این حوزه بزرگ صنعتی کشور 
بار دیگر کســب و کار را در این بخش رونق 

پیدا کند .

ودی ثبت می شود ساز وکار ایرانی متناسب با اینستکس بز
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آغاز جشنواره خدمات نوروزی ایران خودرو از 
 جشــنواره خدمات نوروزی ایران خودرو از امروز یکشــنبه 2۶ اسفند 
ماه آغاز می شــود و تا ۱۷ فروردین ماه ۹۸ به مدت 2۱ روز ادامه خواهد 
یافت. در این طــرح 2۶۵ نمایندگی برای ارائه خدمــات نوروزی مهیا 
شــده و 2 هزار و ۵0 اکیپ از امداد خــودرو با همین تعــداد امدادگر 

هماهنگ شده است.
همچنین ۱22 فروشــگاه در کل کشــور و 400 نفــر در مرکز تماس 
0۹۶440 پاسخگو نیازها خواهند بود و در مجموع چهار هزار ۳۶0 نفر 

مجری و پشتیبان این جشنواره خواهند بود.
سید رضا حســینی، مدیرعامل شــرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم 
یدکی ایران خودرو )ایساکو( در مراسم افتتاحیه این جشنواره در محل 
شرکت ساپکو اظهار داشت: بستر فناوری اطالعات در جهان با سرعت 
در حال پیشرفت اســت و گروه ایران خودرو در اهداف استراتژیک خود 

همراه شدن با این برنامه ها را پیگیری می کند.
وی بیان داشت: سیستم کسب و کار یکپارچه در کل شبکه نمایندگی 
های ایران خودرو مستقر شده که به صورت هوشــمند در اختیار همه 

الیه های نظارتی قرار می گیرد.
حسینی از راه اندازی 2 طرح جدید »امداد گلس« برای تعویض شیشه 
خودروها و »فرا امداد« که خدمات حمل تعمیرات نصب تجهیزات را در 
محل انجام داده و یا در غیر اینصورت خــودرو را به نمایندگی ها حمل 
می کند، خبر داد.وی در عین حال وجود ضعــف در کیفیت مواد اولیه 
مورد استفاده و همچنین فناوری قدیمی برای تولید قطعات را رد نکرد 
اما با اشاره به تحریم ها گفت: باید در شرایط کنونی همه دست به دست 

هم بدهیم تا از مشکالت عبور کنیم.
به گفته حسینی، برای توزیع مناســب قطعات یدکی سامانه هوشمند 
حمل بار ایســاکو )SIBAAR( راه اندازی شده که نسخه آزمایشی آن 

از 22 بهمن ماه گذشته آغاز به کار کرد.

طرح جامع شبکه توزیع در کشور اجرا می شود
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور گفت: سیستم توزیع کشور 
مورد گالیه مجلس شورای اسالمی و مســئوالن است که در این راستا 

برای سال ۹۸، برنامه ویژه ای تهیه و تنظیم شده است.
 پیمان زندی جمعه در جمع اعضای اتاق اصناف شهرســتان اســدآباد 
اظهار داشت: در این برنامه سیســتم جامعی برای شبکه توزیع طراحی 

شده است و امیدواریم در نیمه نخست سال جدید این طرح اجرا شود. 
وی خاطرنشــان کرد: در این طرح از نظرات و کم و کاستی های اعالم 
شده از ســوی اتاق اصناف استان ها آگاه شــده و همه جوانب کار برای 

ساماندهی و یکپارچه سازی سیستم توزیع لحاظ شده است. 
زندی با اشــاره به اینکه مرکز امــور اصنــاف و بازرگانان یکی از 
سازمان های دولتی اســت، نظارت بر نظام صنفی کشور را مهمترین 

وظیفه این نهاد ذکر کرد. 
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان کشــور یادآوری کرد: اصالح امور 
اصناف، الکترونیکی کردن امور ســازمان های صنفی، تعامل سازنده و 
اثربخش با تشکل های بخش خصوصی، آســان و حمایت از شیوه های 
نوین کســب و کار، کمک به بهبود مستمر فضای کســب و کار رقابتی، 
هماهنگــی و ایجاد یکپارچگــی در نظام توزیع و شــرکت های پخش 

سراسری از دیگر اموری است که در این سازمان پیگیری می کنیم.
رییس اتاق اصناف اسدآباد نیز در این جلسه از فعالیت چهار هزار صنف 
و اشــتغال بکار هشــت هزار نفر در این صنوف خبر داد و گفت: کسبه 
و بازاریان این شهرســتان از قشر ضعیف و دارای ســرمایه های اندک 

هستند. 
موســی رضا غفاری با ابراز گالیه از میزان مالیــات دریافتی از صنوف 
افزود: نرخ مالیات دریافتی براساس مراکز استان ها و خارج از توان مالی 

اصناف بوده و نیازمند بازنگری است.
وی با بیان اینکه اتاق اصناف نهادی خودگــردان و فاقد هرگونه اعتبار 
دولتی اســت، اضافه کرد: براســاس قانون یک هزارم مالیات دریافتی 
سهم اتاق اصناف اســت که عودت داده نشده و همواره حق اتاق اصناف 
از بین می رود. غفاری گفت: در همین زمینه 20 درصد از جرائم صنفی 
نیز باید به اصناف برگردانده شــود که این موضوع از ســال ۹۳ تاکنون 

قطع شده است.

دالالن، عامل اصلی التهاب بازار شکر
مجری طرح چغندرقند و نیشــکر کشــور با بیان این که در تولید شکر 
مورد نیاز کشــور کمبودی نداریم، گفت: واســطه گران و دالالن عامل 

اصلی گرانی شکر هستند.
علیرضا یزدانی در گفت و گو با ایرنا، افزود: بارندگی های امسال موجب 
اندکی تاخیر در برداشت چغندر بهاره شد، با این وجود، عالوه بر ذخایر 
اســتراتژیک، انبارها هم شکر داشــتند.وی اظهارداشت: کمبودی در 

تولید و ذخایر شکر نداریم و این ذخایر برای سال آینده نیز کافیست.
مجری طرح چغندر قند و نیشــکر کشــور با تاکید بر اینکــه نیازی به 
واردات نداریم، اضافه کرد: حتی اگر کمبودی در این زمینه احســاس 
شــود دولت برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها اقدام به 
واردات می کند.وی تصریح کرد: البته به دلیل خشکســالی ها و کمبود 
منابع آبی اندکی امسال سطح زیرکشــت چغندرقند و نیشکر کاهش 
یافته، اما افزایش عملکرد در واحد ســطح را داریــم؛ بنابراین خلل در 

عرضه محصول به بازار هیچ ارتباطی با این موضوع ندارد. 
مجری طرح چغندرقند و نیشــکر کشــور گفت: با پیگیری وزیر جهاد 
کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی چغندرقند 

20 درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش یافته است.
وی افزود: با این افزایــش، قیمت هر کیلوگــرم چغندرقند بهاره ۳۷4 

تومان و چغندرقند پاییزه به ۳۶4 تومان رسید. 
یزدانی ادامه داد: براساس مصوبه شــورای اقتصاد، به ازای هر کیلوگرم 
چغندرقند مبلغ ۶۱ تومان هزینه کرایه حمل در ســقف قیمت ابالغی 
با جایزه 2 کیلوگرم شکر یا قند و در قبال تحویل هر تن چغندر قند 20 

کیلوگرم تفاله خشک منظور شده است. 
وی اضافه کرد: افزایش قیمت خرید تضمینی چغندرقند در راســتای 

حمایت از کشاورزان و به منظور پایداری تولید شکر کشور است.
یزدانی خاطرنشــان کرد: در ســال زراعی جاری نرخ خرید تضمینی 

چغندر بهاره ۳0۹ تومان و چغندر پاییزه ۳0۳ تومان تعیین شده بود.
به گزارش ایرنا، در یک تا دو هفته اخیر قیمت هرکیلوگرم شکر در بازار 
مصرف بیش از ۹ هزارتومان رسید در حالی که پیش از این نرخ هرکیلو 

حداکثر 4 هزار و ۵00 تومان بود.

دریافت مجوز کسب با مراجعه به مراکز پیشخوان 
دولت فراهم شد

هیات مقررات زدایی و تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار مصوب 
کرد: از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ دریافت پروانه کسب از طریق 
پیشخوان خدمات دولت و مجوزهای کشور به سهولت قابل انجام است.

 این موضوع در بیست و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل 
صدور مجوزهای کســب و کار، به ریاســت فرهاد دژپســند وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان ســه قوه و تشــکل های بخش 

خصوصی به تصویب رسید.
در این نشســت مقرر شــد، با همکاری مرکز امور اصناف و بازرگانان، 
اتاق اصناف و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کســب و کار، 
از ابتدای اردیبهشــت ماه ســال آینده، متقاضیان برای دریافت پروانه 
کســب موضوع قانون نظام صنفی، تنها به پیشــخوان خدمات دولت و 

مجوزهای کشور )موسوم به G4B( مراجعه کنند.    

میز خبر

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشــورمان گفت: تهران 
و باکو در ســیزدهمین نشست کمیســیون مشترک 
همکاری های اقتصادی ایــران و جمهوری آذربایجان 
تصمیمات مهمــی گرفتند.فرهاد دژپســند در پایان 
اجالس دو روزه کمیســیون مشــترک همکاری های 
اقتصادی در باکو در گفت و گو با ایرنا افزود: این اجالس 
دســتاوردهای خوبی داشــته و در خصوص همکاری 
ســال آینده در حوزه های اقتصــادی و علمی تصمیم 
گیری شــده اســت. وی ادامه داد : عالوه بر یادداشت 
تفاهم نهایی اجالس، دو ســند مهم نیــز در خصوص 
ساخت کارخانه اتوبوس سازی و تولید قطعات خودرو 
با سرمایه گذاری مشترک به امضا رســید. دژپسند با 
اشاره به روند توسعه روابط اقتصادی ایران و جمهوری 

آذربایجان و این که حجــم مبادالت تجاری 
میان دو کشــور در سال گذشــته میالدی 
۷4 درصد رشد داشــت، گفت : عزم مقامات 
دو کشــور معطوف به ادامه این روند اســت. 
وی بدون اشــاره به حجم مبادالت دو کشور 
تصریح کرد،بــرای نظارت بــر روند اجرای 
مصوبــات و توافقــات حاصله یــک کمیته 

مشــترک در این ارتباط تاسیس می شــود. وزیر امور 
اقتصادی و دارایی کشــورمان در بخشــی از سخنان 
خود با اشــاره به دیدار با الهام علی اف رییس جمهوری 
آذربایجان در ســفر به باکو، گفت: این دیدار در فضای 
صمیمی برگــزار و گزارشــی از روند همــکاری های 
اقتصادی دو کشــور ارایه شــد و نگاه رییس جمهوری 

بسیار مثبت بوده است. وی همچنین خاطر 
نشان کرد؛ رییس جمهوری آذربایجان قبل 
از آغاز نشست این کمیســیون به مسووالن 
بخش های مرتبــط دســتورات الزم برای 
تقویت روابــط داده بود و در ایــن دیدار نیز 
بر توسعه همکاری دو کشــور در حوزه های 

مختلف تأکید کرد. 
ســیزدهمین اجالس دوروزه کمیســیون مشــترک 
همکاری های اقتصادی ایران و جمهــوری آذربایجان 
2۳ و 24 اســفندماه جاری در باکو برگزار شــد. در این 
اجالس راهکارهای گســترش همکاری های جمهوری 
اســالمی ایران و جمهوری آذربایجــان در حوزه های 
سرمایه گذاری، تجاری، مالی و بانکی، گمرک و مسایل 

مرزی، ارتباطات، انرژی و محیط زیســت، کشاورزی، 
امنیت غذایی و بهداشــت، علمی و آموزشی و فرهنگ و 
گردشگری در قالب هشت کمیته تخصصی بررسی شد. 
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در 
رأس یک هیأت اقتصادی در این نشست حضور داشت. 
در پایان ســیزدهمین اجالس کمیســیون مشــترک 
همکاری های اقتصادی ایران و جمهــوری آذربایجان 
سه سند همکاری و یادداشت تفاهم نهایی این اجالس، 
ساخت کارخانه اتوبوس سازی در کوی صنعتی ›حاجی 
قابول‹ در ۱20 کیلومتری جنوب باکو، ساخت کارخانه 
تولید قطعات خودرو در کوی صنعتی شــهر نفتچاال در 
۱۶۸ کیلومتری جنوب پایتخت جمهوری آذربایجان با 

سرمایه گذاری مشترک به امضا رسید. 

تجارت

فرزانه ســالمت بخش  آجیل فروشان 
در آســتانه شــب عید انتظار دارند هر روز 
بازارشان داغ و داغ تر شــود اما افزایش سه 
تا چهار برابری قیمت هــا، امیدواری آنها را 
کم فروغ کرده اســت.یکی از رسوم دیرین 
ایرانیان در ایام نــوروز، پذیرایی از مهمانان 
با شیرینی و آجیل اســت؛ با این حال، چند 
ســالی اســت که در روزهای پایانی ســال 
قیمت آجیل همچــون دیگر اقــالم مورد 
نیاز خانوارها افزایش و به تناسب آن، تقاضا 

برای خرید کاهش می یابد.
ســازمان میادین میوه و تره بار شهر تهران، 
قیمت هــر کیلوگرم پســته »کله قوچی« 
درجه یک را ۱۷۵ هزار تومان و هر کیلوگرم 
پســته »کله قوچی« درجه دو را ۱۶۵ هزار 
تومان قیمــت گذاری کرده ؛ این ســازمان 
برای یک کیلوگرم پســته »کلــه فندقی« 
درجه یک ۱۵۵ هزار تومان و درجه دو ۱4۵ 

هزار تومان قیمت تعیین کرده است.
بر اســاس این نرخ نامه، بهای هر کیلوگرم 
پســته »اکبری« درجه یک و دو به ترتیب 
۱۸0 و ۱۷0 هزار تومان و هر کیلوگرم پسته 
»احمدآقایــی« درجه یــک و دو به ترتیب 

۱۷0 و ۱۶0 هزار تومان تعیین شده است.
ســازمان میادین میوه و تره بار، قیمت هر 
کیلو تخمه جابانــی )ژاپنی( شــور درجه 
یک را ۳0 هزار تومان و درجه دو را 2۵ هزار 
تومان مشخص کرده است؛ در این نرخ نامه، 
تخمه جابانی ممتاز درجــه یک، ۳۹ هزار و 
۵00 تومان و درجــه دو نیز ۳4 هزار و ۵00 

تومان مشخص شده است. 
عالوه بر ایــن، هر کیلوگــرم تخمه کدوی 
مشــهدی درجه یک و دو بــه ترتیب 4۵ و 
4۱ هزار تومان و هر کیلوگرم تخمه کدوی 
گوشــتی درجه یک ۵۱ هزار تومان و درجه 
دو نیز 4۷ هزار تومان قیمت گذاری شــده 
اســت.برابر نرخ نامه اعالمی میادین میوه و 
تره بار تهران، بهــای هر کیلوگرم مغز فندق 
خام درجه یک ۱4۹ هزار تومان و درجه دو 
۱42 هزار تومان قیمت گذاری شــده؛ هر 
کیلوگرم فندق با پوست درجه یک ۷۶ هزار 
تومان و درجــه دو ۶۸ هــزار تومان تعیین 

شده است.
سازمان میادین میوه و تره بار تهران، قیمت 

هر کیلوگرم بادام زمینــی درجه یک و دو را 
به ترتیب 2۸ و 2۵ هزار تومــان و مغز بادام 
درجــه یــک و دو را نیــز ۱۱۷ و ۱0۷ هزار 

تومان قیمت گذاری کرده است. 

بهای آجیل در سطح شهر 
با این حال، مشاهدات خبرنگار ایرنا از بهای 
آجیل شب عید در سطح شــهر، نشان می 
دهد که هر کیلو پســته »احمد آقایی« در 
سطح شــهر بین ۱۸۵ تا 2۳۵ هزار تومان، 
پســته »فندقی« ۱۷0 تا ۱۸0 هزار تومان، 
پســته »کله قوچی« بین 220 تا 2۸0 هزار 
تومان، پسته »اکبری« نیز 2۳0 تا 2۶0 هزار 
تومان قیمت دارد.بنابر ایــن، هر کیلوگرم 
انواع پســته در بازار تهران، بیــن 2۵ تا ۹0 
هزار تومان گران تر از قیمــت های تعیین 
شده ســازمان میادین میوه و تره بار عرضه 

می شود.
در بازار پایتخت، قیمت هــر کیلوگرم بادام 
درشــت از ۱40 تا ۱۵۸ هزارتومــان، بادام 
زمینی بیــن ۳0 تا 4۹ هزار تومــان و بادام 

هندی بین ۱۷۹ تا 2۱0 هزار تومان است. 
برابر مشــاهدات ایرنا، نرخ تخمه کدو بین 
4۸ تا ۶0 هزار تومان نوســان دارد و تخمه 

جابانی )ژاپنی( نیز بین ۵0 تا ۵۶ هزار تومان 
عرضه می شــود.هر کیلو فندق در ســطح 
شهر بین ۱۸0 تا 22۸ هزار تومان و هر کیلو 
کشــمش بین 4۳ تا ۵۸ هزار تومان قیمت 
دارد. بررســی فاکتور خریــد آجیل یکی 
از خانوارها از بازار بزرگ تهران نشــان می 
دهد که قیمت ها تقریبا با سطح شهر تفاوت 
چشــمگیری ندارد.به گونه ای که هر کیلو 
پسته اکبری 2۳۵ هزار تومان، بادام درشت 
۱24 هزار تومان، بادام هنــدی ۱۷4 هزار 
تومان، تخمه کدویی ۵۱ هزار تومان، تخمه 
جابانی )ژاپنی( 4۵ هزار تومان و فندق ۱۸۵ 

هزار تومان قیمت دارد. 
هر کیلو پسته در سال گذشته بین ۶۷ تا ۹۵ 
هزار تومان، فندوق ۷0 تــا ۸0 هزار تومان، 
بادام هندی ۱00 هزار تومان، بادام زمینی 
20 هزار تومان، تخمــه جابانی )ژاپنی( 2۵ 
هزار تومان، تخمه کدویی 2۸ هزار تومان و 

کشمش ۳۶ هزار تومان بود. 

 بار روانی افزایش قیمت ها 
به آجیل رسید 

مصطفــی احمــدی، صاحــب یکــی از 
خشــکباری هــا در خیابان شــریعتی به 

ایرنا، گفت: قیمــت آجیل بین ۱00 تا 200 
صددرصد افزایش یافته است.

وی افــزود: رفــت و آمد به بازار شــب عید 
آجیل چند روزی اســت که شروع شده، اما 
در مجموع نسبت به سال های گذشته افت 
شــدیدی دارد. احمدی گفت: امسال عالوه 
بر خشکســالی و کاهش تولید که از دالیل 
افزایش قیمت آجیل بود، بــار روانی نیز در 

این افزایش نرخ بی تاثیر نبود.
وی اظهار داشــت: چیدن سفره هفت سین 
با تمــام اجزایش زیباســت و در این میان، 
آجیل که ترکیبی از رنگ های گرم اســت 
حال و هوای خاص خود را دارد. اما این روزها 
گرانی آن باعث شــده که خیلی از مردم که 
توان خرید ندارنــد، تصمیم به حذف کامل 
یا بخشــی از آجیل از ســفره شب عید خود 

کنند. 

 نقش کشاورزان بر قیمت آجیل
 بی تاثیر نیست 

مســعود اکبری یکی دیگر از کسبه آجیل 
فروشــی در خیابان ســمیه تهران به ایرنا، 
گفت: دلیل اصلی افزایش نرخ آجیل نوسان 

و افزایش نرخ دالر است. 

وی افزود: البته کشــاورزان در این افزایش 
قیمت ها، نقشــی پررنگ تر داشتند؛ به این 
صورت که آنها محصوالت خــود را در انبار 
جمع می کنند و منتظر فرصت مناســبی 

هستند تا وارد بازار کنند. 
اکبری تصریــح کرد: دیگر داللــی در بازار 
آجیل نداریم و اقدامات تولید و توزیع کالن 

آجیل برعهده کشاورزان است. 

خشکسالی تولید آجیل را کاهش داد 
یوســف خانی یکی دیگر از کســبه تهران 
گفت: خبری از شــلوغی و رفت و آمد شب 

عید برای خرید آجیل نیست. 
وی افــزود: افزایش نرخ ارز موجب رشــد 
قیمت بادام، بــادام هندی و فنــدق بود اما 
مابقی محصوالت تحت تاثیر خشکســالی و 
کاهش تولید، گران شد. خانی ادامه داد: ما 
به طور خانوادگی در طول ســال 20 تا ۳0 
تن کشمش برداشت می کردیم؛ اما امسال 

تنها 2 تا ۳ تن محصول برداشت کردیم. 
وی تصریح کــرد: تقاضا بــرای آجیل ۹۵ 
درصد کم شده اســت و حتی شرکت هایی 
که پیش از این ســبدی برای کارکنان خود 
خریــد می کردند، امســال خریــد خود را 

محدود یا متوقف کردند. 
این کاسب با گالیه از برپایی نمایشگاه های 
بهاره، گفت: کســبه در طول سال مالیات، 
بیمه، هزینه آب و برق مــی پردازد و منتظر 
بازار شب عید هســتند که آن هم با برپایی 

این نمایشگاه ها از بین می رود.

قشر متوسط آجیل را از سبد خود 
حذف کردند 

محمد ملک راد، یکی از فروشندگان آجیل 
در مرکز شــهر تهران اظهارداشت: قیمت 
آجیل ســه تا چهار برابر افزایش یافته است 
و به همین سبب، قشر متوسط جامعه آن را 
از سبد خانوار خود حذف کردند.وی افزود: 
البته هنوز هم مشتریان خاص خود را داریم 
و می توان گفت که فروش ما امسال نسبت 
به پارسال ۵0 درصد افت داشته است.ملک 
راد ادامه داد: البته امیدواریم که در روزهای 
پایانی ســال اوضــاع بهتر شــود و بتوانیم 

فروش بهتری داشته باشیم.

تهران و باکو تصمیمات مهمی برای همکاری اقتصادی گرفتند

عدم شفافیت و احتکار، شگرد سالطین فساد

مگر گوسفندها دالر می خورند؟
خریدار  بــازار توزیع گوشــت قرمز، با 
گذشــت چند ماه از افزایش ناگهانی قیمت 
ها و کاهش توزیع این کاال، همچنان آشفته 
است و به نظر می رسد احتکار گوشت، یکی 
از راه های کسب سود بیشــتر، تثبیت نرخ 

های نجومی و امتیازگیری از دولت است.
پس از افزایــش ناگهانی نرخ ارز در ســال 
جاری بــازار توزیع گوشــت قرمــز دچار 
آشفتگی شــد و تالش ها برای مدیریت این 
بازار، همچنــان نتیجه محسوســی نداده 
اســت؛ اما آمارها و ارقام نشان می دهند که 
این اتفــاق نه حاصل تحریم هــا و نه نتیجه 
قاچاق گسترده است؛ بلکه به نظر می رسد 
مشــکالت را باید ناشــی از تالش مافیای 
پنهــان گوشــت و نتیجه بخــش نبودن 

اقدامات مسوولین دانست.

وقتی که گوسفندان پر کشیدند
مشاهدات میدانی نشــان می دهد که بازار 
توزیع گوشــت بســیار درهم ریخته است. 
وقتی کــه به فروشــگاه های »شــهروند« 
که چنــد روز پیش به عنــوان عامل توزیع 
گوشت »دولتی« اعالم شده بودند، مراجعه 
می شــود، کارمندان فروشــگاه می گویند 
گوشــتی برای فروش واگذار نشده است و 
معلوم هم نیســت آیا امروز گوشتی توزیع 
خواهد شد یا خیر. مســووالن فروشگاه دو 
شعبه از مجموعه شعبات فروشگاه »رفاه« 
اعالم می کنند که حتی گوشت گوسفندی 

با نرخ آزاد نیز در فروشــگاه وجــود ندارد. 
قفسه گوشت در دو شــعبه فروشگاه »افق 
کوروش« خالی اســت و کارمنــدان اعالم 
می کنند کــه دیگر گوشــت دولتی توزیع 
نمی کنند. کارمند یکی از شعبات فروشگاه 
زنجیره ای معروفی در پایتخت که تا پیش از 
این یکی از عامالن فروش گوشــت وارداتی 
بود، نیز از تعبیر »فعال تخم گوشــت را ملخ 
ها خورده اند« اســتفاده می کنــد. اغلب 
فروشگاه های زنجیره ای پایتخت یا گوشت 
گوســفندی برای فروش ندارنــد یا اگر هم 
دارند آن را با نرخ های نجومی به فروش می 

رسانند.
قصابی ها هــم بطور کلی عطای گوشــت 
گوسفندی را به لقای آن بخشــیده اند و یا 
گوشتی ندارند و اگر هم داشته باشند قیمت 
آن سرسام آور اســت. در میادین میوه و تره 
بار هم صفی از مردان و زنان مسن دیده می 
شوند که به امید آن که شاید گوشت دولتی 
توزیع شــود، صف کشــیده اند و منتظر آن 

مانده اند که خبر توزیع گوشت را بشنوند. 
در آغاز سال جاری با افزایش نرخ ارز، قیمت 
گوشــت قرمز در ایران افزایــش یافت. این 
افزایش ناگهانــی تا جایی پیــش رفت که 
اکنون گوشت گوسفندی در بازار آزاد به دو 
تا سه برابر نرخ سال قبل خود رسیده است، 
بطوری که در بازار آزاد فروش گوشت، یک 
کیلو گوشــت گوســاله مابین ۱00 تا ۱20 
هزارتومان نرخ گذاری می شود و یک کیلو 

گوشت گوسفندی نیز قیمتی معادل ۱20 
تا ۱40 هزارتومان دارد. 

با افزایش ناگهاتی قیمت گوشــت، سخن از 
کمبود تولید و افزایش قاچــاق دام به میان 
آمد و از همین رو قرار شــد واردکنندگان با 
دریافت ارز 4200 تومانی بــه میزان کافی 
گوشــت قرمز وارد نمایند تــا این محصول 
غذایی، با قیمتی مناســب به دست مصرف 
کنندگان برســد؛ امــا ظرف مــدت کوتاه 
مشــخصی، دیگر بخش بزرگی از گوشــت 
وارداتــی بــا ارز دولتی، به دســت مصرف 
کنندگان نهایی نمی رسد و شهروندان اثری 
از این گوشــت در بازار پیدا نمی کنند. این 
مشــکل تنها یک دلیل می توانست داشته 
باشد: واردکنندگان گوشــت با ارز دولتی، 
آن را به جای مصرف کننــده نهایی به جای 
دیگری می فروشــند. اقدامــی که خالف 

تعهدات واردکنندگان بود. 

با بــاال گرفتن اعتراضات نســبت به کمبود 
گوشــت وارداتی در بازار، مقرر شد گوشتی 
که با ارز دولتــی وارد می شــود به صورت 
مستقیم در بازار عرضه شود؛ اما نحوه توزیع 
به صــورت مــداوم تغییر کــرد و همچنان 
نیز آشــفته اســت. این در حالی است که 
واردات دام زنده، گوشــت گرم و گوشــت 
منجمد، نسبت به ســال های قبل به میزان 

چشمگیری افزایش یافته است. 
نکته جالب توجه آن اســت که خوراک دام، 
علوفه است. در حالی که یک چهارم گوشت 
کشور توسط عشایر تولید می شود و مابقی 
دام های تولیدی نیز اغلب به صورت سنتی 
و با تامین علوفه های محلی پرواربندی می 
گردند. در گزارش های سال های قبل مرکز 
پژوهش های مجلس، اغلب خشکســالی به 
عنوان عاملی برای کاهش تولید عنوان شده 
بود؛ زیرا باعث می شد بهای علوفه تولیدی 
افزایش بیابد. این در حالی است که امسال، 
کشور در شــرایط »تَرســالی« قرار داشته 
و بطــور طبیعــی علوفه تولیدی بایســتی 

افزایش می یافته است.

چرا کمبود گوشت؟
گرانی گوشــت در بازار آزاد، تــا حدی قابل 
درک اســت. زمانی که نرخ ارز باال می رود، 
جو روانی ایجاد شــده باعث می شــود که 
ســودجویان زمینه را بــرای افزایش نرخ 
کاالهای اساسی مســاعد ببینند. از همین 

رو بهــای علوفه افزایش یافتــه و خریداران 
خارجی هم حاضرنــد بــرای دام زنده، ارز 
بدهنــد. بدین ترتیــب میــزان قاچاق دام 

افزایش یافته است.
بدین ترتیب طبیعی اســت که میزان ورود 
دام زنده به کشــتارگاه ها کاهش یافته و در 
نتیجه تولید گوشــت کمتر شــود. اما نکته 
جالب توجه این اســت کــه آمارها کمبود 
جدی را در کشــتار دام نشــان نمی دهند. 
مرکز آمار کل کشــور در گزارش خود نشان 
می دهد که وزن کلی دام های ذبح شده در 
کشتارگاه های کشور و در تابستان امسال، 
در مقایســه با تابستان ســال قبل هرچند 
کمتر شده اند؛ اما این میزان کاهش چندان 
محسوس نیست. میزان وزن الشه های ذبح 
شده در کشتارگاه های کشــور در تابستان 
ســال گذشــته ۱۱۱ هزارتن بوده است که 
این عدد در تابستان امســال به ۹۹ هزارتن 

کاهش یافته است. 
با این ارقام مشخص می شــود که در فصل 
تابستان امســال، کمبود گوشت ذبح شده 
نسبت به ســال قبل، تنها ۱2 هزارتن بوده 
اســت. ناچیز بودن این کمبود زمانی آشکار 
می شــود که به یاد بیاوریم رییس سازمان 
دامپزشــکی در تاریخ هشــتم بهمن گفته 
بود که سال گذشــته میزان ثبت سفارش 
واردات گوشت ۱40 هزارتن بوده و است این 
امســال این میزان به 2۶0 هزارتن رسیده 

است. 
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با حضور رئیس هیئت مدیره و جانشین قرارگاه ثاراهلل تهران برگزار شد

وز شهید در بانک دی  بزرگداشت ر

خریدار  مراسم بزرگداشت روز شهید با حضور 
رضا ســهم دینی، رئیس هیئت مدیره بانک دی، 
سردار محمد اسماعیل کوثری، جانشین قرارگاه 
ثاراهلل تهران و جمعــی از مدیران و کارکنان بانک 

دی برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومــی و تبلیغات بانک 
دی، رضا ســهم دینی، رئیس هیئت مدیره بانک 
دی و سردار محمد اســماعیل کوثری، جانشین 
قرارگاه ثاراهلل تهران در مراســمی که به مناسبت 
بزرگداشت روز شــهید در بانک دی برگزار شد به 

ایراد سخنرانی پرداختند. 
در این مراســم رضا ســهم دینی، رئیس هیئت 
مدیره بانــک دی، با گرامیداشــت یاد شــهدا، 
22 اســفند را روز تجدید میثاق با شهدا دانست 
و گفــت: ســال های دوران دفاع مقــدس، نقطه 
عطف اراده این ملت برای حفظ آرمانها، مبارزه  با 
تجاوز زورگویان به شــمار می رود و ایران اسالمی 
مدیون رشادت ها و از خودگذشتگی انسان هایی 
اســت که در دفاع از کیان، اعتقادات و ارزش های 

اسالمی و اخالقی پیشگام بوده اند. 
ســهم دینی با اشــاره به فرمان تاریخی حضرت 
امــام خمینــی)ره( در خصوص تاســیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: تاسیس بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران به فرمــان حضرت امام 
خمینی )ره( در ســال ۱۳۵۸ نشانگر اوج توجه به 
 جایگاه شــهیدان و خانواده های معزز آنان است 

و نکوداشت و بزرگداشت مقام شهیدان گامی در 
جهت معنابخشــی برای درک بهتر و بیشتر ایثار 
و فداکاری هایی اســت که امروز عــزت، اقتدار و 

استقالل ایران به وسیله آن تضمین شده است.
وی افــزود: هر چند روز 22 اســفند به عنوان روز 
شــهید نام گذاری شــده اســت اما هر روز سال 
برای ما روز شهید اســت و باید تمام تالشمان را 
به کار بگیریم که فلســفه این روز را بیش از پیش 
بشناســانیم و با ارج نهادن به یادگاران و فرزندان 
آنان قدردان ایثاری باشــیم که آنــان خالصانه و 
بدون منت در راه دفــاع از میهن عزیزمان به خرج 
دادند.رئیس هیئــت مدیره بانــک دی در پایان 
ســخنان خود با تاکید بــر الگو گرفتن از مشــی 
شهدا تصریح کرد: منطق و معیار شهدا، زنده نگه 
داشتن روح ایمان، انسانیت و ارزش های اسالمی 
در جامعه بود و با توجه بــه همین منطق و معیار، 
ســبک زندگی آن ها برای جامعه امروز ما الگویی 
ماندگار محســوب می شــود و ما باید همواره با 
درس گرفتن از شــهدا بتوانیــم در امور مختلف 

زندگی معیارهای آن ها را پیاده کنیم.
در ادامه این مراســم ســردار محمداســماعیل 
کوثری، جانشــین قرارگاه ثــاراهلل تهران ضمن 
تقدیر از بانک دی در راســتای خدمت رســانی 
مطلوب به خانواده معظم شــهدا گفت: ماموریت 
بانک دی به مراتب دشــوارتر و حساس تر از سایر  
بانک ها و ارگان های کشــور اســت زیرا خدمت 

رســانی به خانواده معظم شــهدا، جانبــازان و 
ایثارگــران یکــی از مأموریت هــای اصلی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی است که این مأموریت 
امروز بــر دوش کارکنان بانک دی نهاده شــده 

است. 
کوثری در خصوص لزوم خدمت رســانی مطلوب 
به خانواده شــهدا افزود: شــهدا با بذل جان خود 
بیشــترین خدمت را به جامعه ما عرضه داشتند 
تا دیگران بتوانند در ســایه آرامش و آســایش به 
جامعه خدمت کنند و اکنون نوبت ما اســت تا با 
خدمت رســانی به خانواده معزز شهدا، جانبازان 
و ایثارگران گام کوچکــی در جبران دغدغه های 

آن ها برداریم.
وی افزود: بزرگداشــت شــهدا دو جنبه دارد که 
بعد اول آن اصالت بخشیدن به آرمان های شهدا 
و زنده نگه داشــتن ارزش هایی است که برای آن 
جنگیدند و جنبه دوم، قدرشناســی و حمایت از 
خانواده آنان اســت که با فرمان تاریخی حضرت 
امام خمینی )ره( مبنی بر تاســیس بناید شهید 
و امور ایثارگران هر دوی این ابعــاد به فریضه ای 
عینی و همیشگی در تاریخ این کشور تبدیل شد.  

کوثری در پایان با ذکر خاطراتی از رشــادت های 
شهیدان همت، چراغی، ابراهیم و برادران باکری، 
الگو برداری از شــخصیت و منش انقالب شهدا را 
نیاز امروز جامعه دانست و بر حفظ دستاوردهای 

انقالب اسالمی تاکید کرد.

مشتری مداری

مرکز جامع و یکپارچــه ارتباط 
با مشــتریان بانک ایران زمین با 
بکارگیری مــدرن ترین فناوری 
ها و فرایندهای پاســخگویی، با 
حضــور مدیرعامــل و جمعی از 

مدیران این مجموعه افتتاح شد.
به گزارش روابــط عمومی بانک 
ایران زمین، مرکــز تماس جامع 
و یکپارچه مشتریان این بانک با 
بکارگیری شیوه های پاسخگویی 
مدرن به منظور کســب رضایت، 
ایجاد وفاداری و تسهیل خدمت 
رسانی به مشــتریان بصورت 24 
ساعته افتتاح شد.در این مراسم 
عبدالمجید پورسعید مدیر عامل 
بانک ایران زمین، بــا بیان نقش 
مدیریــت ارتباط با مشــتری در 
توانمندسازی سازمان برای ارائه 
خدمات بهتر به مشتریان گفت: 
بســیاری از مســایل و راهکارها 

در ارتبــاط نزدیــک با 
مشــتریان، از طریــق 
جمــع آوری و پردازش 
اطالعــات به دســت 
می آید و این نقطه ای 
اســت که ایــن مرکز 
می تواند نقش کلیدی 

خود را ایفا کند.پورسعید با اشاره 
به اهمیت ارایه خدمات از طریق 
کانال های متنوع گفت: امروزه با 
رشد تکنولوژی این امکان فراهم 
شده که طیف وسیعی از خدمات 
از راه های متنوع به مشتریان ارائه 
شود و آنها خود انتخاب کنند که 
از چــه راهی و با چه ابــزاری این 

خدمت را دریافت کنند.
وی افزود: ایــن امر موجب بهبود 
تجربه مشتری و افزایش رضایت 

از خدمت دریافت شده، می شود.
مدیــر عامل بانک ایــران زمین، 

ضمن بازدیــد از مرکز 
بــا  ارتبــاط  جدیــد 
مشــتریان این بانک، 
بــر نقش کلیــدی آن 
در تعییــن راهبردها و 
اســتراتژی های ارایه 
خدمات به مشــتریان 
تاکیــد کرد.همچنیــن از تمبر 
یادبود بانک ایران زمین با حضور 
مدیرعامل و مدیران ارشــد این 
بانک و جمعی از اصحاب رسانه در 

هتل بزرگ تهران رونمایی شد.
مدیرعامــل بانک ایــران زمین 
در مراســم رونمایــی از تمبــر 
یادبود بانک با اشــاره به اهمیت 
و  جایــگاه بانک ایــران زمین در 
زمینه بانکداری دیجیتال گفت: 
بانــک ایران زمیــن اولین بانکی 
بود که برنامه ریــزی برای تحول 
دیجیتالی در نظام  بانکی را اعالم 

کــرد و دیجیتالیزه کــردن را به 
عنوان شعار خودش انتخاب کرد.

پورسعید اظهار داشت: رونمایی 
از تمبر بانک ایران زمین نشانگر 
حرکت ایــن بانک در راســتای 
دســتیابی به اهداف است و ما در 
برنامه خود تــدارک دیده ایم که 
به یک بانــک دیجیتالی تبدیل 
شــویم.این در حالی است که ما 
اولین بانکــی بودیم کــه برنامه 
ریزی برای تحــول دیجیتالی در 
نظام بانکی را اعالم کرده و تالش 
نموده ایم که خدمــات خود را به 
مشــتریان متنوع تر کنیم. جای 
خوشــحالی دارد کــه بانک های 
دیگر نیز این حرکت را شــروع و 
برای آن برنامه ریــزی کرده اند 
و بر این اســاس ما نیــز به زودی 
شــاهد ارائه خدمــات جدید به 

مشتریان هستیم.

افتتاح مرکز ارتباط با مشتریان بانک ایران زمین

حمایت مالی بانک ملی ایران از 665 بنگاه 
اقتصادی کوچک و متوسط

 بانک ملی ایران به منظور رونق بازار کســب و کار و در جهت حمایت از 
بازار اشتغال در ۱۱ ماه ابتدای سال جاری ۶۶۵ بنگاه اقتصادی کوچک 

و متوسط را تامین مالی کرده است.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک حمایت از کســب و 
کارهای داخلی را یکی از اولویت های خود در ســال جاری قرار داد و بر 
همین اســاس تا پایان بهمن ماه ۶۶۵ فقره تسهیالت به ارزش ۱۱ هزار 
و ۷۵4 میلیارد ریال از محل منابــع داخلی بانک به بنگاه های کوچک و 

متوسط پرداخت کرده است.
بانک ملی ایران همچنین تعداد یک هزار و ۹2 فقره تســهیالت به مبلغ 
بیش از چهار هزار و ۶0۶ میلیارد ریال طی ۱۱ ماه ابتدای ســال جاری 
در برنامه اشــتغال فراگیر تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کشور با 
هدف افزایش اشتغال تخصیص داده اســت.در مدت مذکور تعداد ۳۷ 
فقره تســهیالت ارزی و ریالی نیز از محل صندوق توسعه ملی و منابع 
داخلی بانک به ارزش ۱۹2 میلیون و ۳۳2 هــزار دالر و ۳0 هزار و 2۶۹ 
میلیارد ریال در حوزه های انتقال آب، خرید کشــتی، احداث راه آهن، 

نیروگاه، هتل، گازرسانی به شهرها و روستاها و... مصوب شده است.

 هدف از طراحی اپلیکیشن »صاپ«
 تسهیل خدمات پرداخت الکترونیکی است

 عضو هیئت مدیــره بانک صــادرات ایــران گفت: هــدف از طراحی 
اپلیکیشن »صاپ«، تسهیل خدمات پرداخت الکترونیکی است.

رضا صدیق در مراسم معارفه مدیر شعب بانک صادرات ایران در استان 
خراســان جنوبی به روند رو به رشــد بانکداری الکترونیک در کشــور 
اشــاره کرد و افزود: این بانک برای رفع نیازهای مشــتریان در بخش 
بانکــداری الکترونیکی و تســهیل در ارائه خدمات به آن هــا، اقدام به 
طراحی محصوالت جدید کرده که امیدواریم در آینده نزدیک شــاهد 

بهره برداری از این محصوالت باشیم. 
وی در ادامه به تشــریح اهداف و برنامه های راهبــردی بانک پرداخت 
و اظهار کــرد: تغییــر نگاه ها از بانکداری ســنتی به ســوی بانکداری 
الکترونیکی یک ضرورت اســت و بانک صادرات ایران برای موفقیت در 

بخش توسعه و ترویج بانکداری الکترونیکی برنامه های متنوعی دارد.
عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران، تالش و همت همکاران شــاغل 
و بازنشسته را مهم ترین عامل در مســیر بهبود وضعیت بانک دانست و 
خاطرنشان کرد: سال ۱۳۹۸، سال رشــد و جهش بانک صادرات ایران 
خواهد بود و با بهره گیری از ظرفیت تمامی همکاران خود به سودآوری 

خوبی خواهیم رسید. 
صدیق همچنین با اشاره به کاهش روند زیان دهی بانک صادرات ایران 
گفت: این زیان حاصل برنامه ریزی های صورت گرفته و تالش همکاران 
بوده اســت. همچنین بدهی بانک صادرات ایران به بانک مرکزی بهبود 

یافته و به زودی حساب ما نزد بانک مرکزی مثبت خواهد شد.
وی با اشاره به مزیت های اپلیکیشن »صاپ« بانک صادرات ایران گفت: 
این سامانه اولین اپلیکیشن ارائه دهنده خدمات کارت به کارت از مبدأ 
بانک صادرات ایران )بعد از موبایل بانک( به ســایر بانک ها است و تنها 
ســامانه ای اســت که صدور آنالین بیمه نامه به صورت مستقیم را ارائه 
می کند. همچنین بدون مراجعه به شــعبه می توان این سامانه را فعال 
کرد و تنها با داشتن رمز دوم کارت بانکی می توان فعالیت های مالی را از 

طریق سامانه ای امن با کاربری آسان انجام داد.

 لیست و نحوه فعالیت شعب کشیک بانک انصار 
در هفته آخر و ایام نوروز 1398

 بانک انصار با صدور اطالعیه ای، لیســت و نحوه فعالیت شعب کشیک 
بانک انصار در هفته آخر اسفند و ایام نوروز ۱۳۹۸ را منتشر کرد.

به گــزارش اداره  کل روابط عمومی  و تبلیغات، معاونــت برنامه ریزی و 
هدایت راهبردی در این اطالعیه ضمن تأکید بر افزایش ســاعات کاری 
شــعب بانک در هفته آخر اســفند ســالجاری به منظور ارایه خدمات 
مطلوب به مشتریان و هم میهنان عزیز، نحوه فعالیت شعب این بانک در 

هفته آخر اسفند و ایام نوروز۹۸ را به شرح زیر مشخص کرد:
۱.مدیریت شعب استان ها حسب نیاز نسبت به افزایش ساعت کاری یا 
دایرکردن باجه عصر حداکثر تا ســاعت ۱۹، از روز شنبه ۱۸ تا دوشنبه 
2۷ اسفند مبادرت ورزند.2.شعب در روز سه شنبه 2۸ اسفند تنها مجاز 
به واریز و برداشت وجوه سپرده، واریز وجوه اقساط به سپرده و دریافت 
قسط تسهیالت و پولگذاری خودپردازها هستند و ساعت کاری شعب 

در این روز حداکثر تا ساعت ۱۵:۳0 تعیین می شود. 
۳.سقف برداشــت وجه کارتی)داخلی( ازخودپردازها از 2۵ اسفند۹۷ 
تا ۱۶ فروردیــن۹۸ از مبلغ 2.000.000 ریال بــه ۵.000.000 ریال 
افزایش می یابد.4.ارایه خدمات به مشــتریان محترم در روزهای سوم 
و چهارم نوروز۱۳۹۸درشــعب کشــیک از ســاعت ۹ تا ۱۳ می باشد 
)ساعت کار شــعبه کیش در ایام کشیک مطابق با ســاعات کاری سایر 

شعب منطقه آزاد است(
۵.در ایام مذکور، صرفاً خدمات ریالی ارایه می گردد.

شرایط استفاده از صندوق امانات بانک سامان
 بانک سامان با بهره گیری از فناوری های نوین و مطابق با استانداردهای 
جهانی، در شــعب منتخب صندوق امانات واگــذار می کند.به گزارش 
روابط عمومی بانک ســامان، محمد فرخی پور مدیــر بانکداری خرد 
اظهار داشت: بسیاری از شــعب بانک ســامان به انواع صندوق امانات 
الکترونیکی و معمولی مجهز هســتند و بانک آمادگــی دارد حداکثر 

امنیت را برای اموال و اسناد مشتریان فراهم کند.
مدیر بانکداری خرد بانک ســامان گفت: صندوق امانات در ســه اندازه 
کوچک، متوسط و بزرگ در اختیار مشتریان قرار می گیرند و برای رفاه 
حال مشــتریان تغییری در مبلغ کارمزدها و ودیعه صندوق ها امانات 
داده نشده اســت و متقاضیان ضمن افتتاح حســاب و پرداخت یک تا 
ســه میلیون و ۳00هزار تومان ودیعه و اجاره  بهای ساالنه از۱۳0هزار  
تا 420هزار تومــان می توانند صندوق امانات بانکی در اختیار داشــته 
باشند.وی خاطرنشــان کرد: تمام هموطنان که مشتری بانک سامان 
نیستند نیز با همراه داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه خود می توانند 
با مراجعه به شــعب دارای صندوق امانات، پس از افتتاح حساب از این 

خدمت بانکی بهره مند شوند.
 

سقف برداشت وجه از خودپردازهای بانک 
صادرات ایران پنج میلیون ریال شد

مشتریان بانک صادرات ایران از 2۵ اســفندماه سال جاری تا پایان روز 
۱۷ فروردین ماه ســال ۹۸ می توانند با مراجعه بــه خودپردازهای این 

بانک تا سقف ۵ میلیون ریال وجه نقد برداشت کنند.
به گزارش خریدار به نقل از روابط عمومــی صادرات ایران، این بانک در 
راســتای رفاه حال مشــتریان خود در روزهای پایانی سال و تعطیالت 
نوروز اقدام به افزایش سقف برداشــت از خودپردازهای این بانک کرده 
که براساس آن، دارندگان ســپهرکارت صادرات ایران می توانند از 2۵ 
اســفندماه جاری به مدت 22 روز با مراجعه به دستگاه های خودپرداز 
صرفاً بانک صادرات ایران در طول 24 ســاعت شــبانه روز تا ســقف ۵ 

میلیون ریال دریافت کنند.
بدیهی اســت، ســقف برداشــت دارنــدگان کارت ســایر بانک ها از 

خودپردازهای بانک صادرات ایران همچنان 2 میلیون ریال است.

میز خبر
 پیام تبریک مدیر عامل بانک ایران زمین

 به مناسبت نهمین سال تاسیس این بانک 
 مدیر عامل بانک ایران زمین نهمین ســال تاســیس ایــن بانک را به 

مشتریان وفادار، کارکنان خالق و سهامداران همراه، تبریک گفت.
در پیام عبدالمجید پورسعید آمده اســت: نام ایران زمین برای ما الهام 
بخش تالش و کوشش مردان بزرگی اســت؛ که همواره سربلندی این 

سرزمین، بزرگترین هدف آنها بوده است.
خداوند را شکرگزارم که در آســتانه نهمین سالگرد تاسیس بانک ایران 

زمین، توفیق خدمت به مردم میهنم را به من و همکارانم عطا کرد.
امروز در آستانه سالگرد تاســیس بانک، یک گام دیگر به تحقق چشم 

انداز »بانک ایران زمین بانک دیجیتال« نزدیکتر شده ایم.
استفاده از نیروهای خالق، ایجاد زیر ســاخت های جدید، بهره گیری 
از تکنولوژی های روز دنیا گامهای موثری بوده اســت که در دو ســال 
گذشته در این مسیر برداشــته ایم.آنچه در این میان برای ما از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت، پیاده سازی تجربه مشــتریان در بانکداری و 
ارتقا بانکداری ســنتی به دیجیتال با تغییر فرآیندهایی اجرایی، بر پایه 
ابزارهای جدید، به منظور ایجاد یک تجربه لذت بخش از خدمات بانکی 
بوده اســت.ما معتقدیم که تحول به عنوان یک اصل باید در ســازمان 
پذیرفته و جاری باشــد. از این رو با راه اندازی مرکز نــوآوری پذیرای 

ایده ها و خالقیت های جوانان برومند این مرز و بوم هستیم.
پاسخگویی صحیح و دقیق به مشــتریان، همکاری با مراکز دانشگاهی، 
حمایت از ایده هــای خالق، مشــارکت در امور عــام المنفعه، اجرای 
مسولیت اجتماعی، توسعه زیر ساخت های بانکداری دیجیتال و ارایه 
محصوالت متنوع تنها بخشــی از تالش های ما در تحقق شعار »ایران 

زمین خانه ماست« بوده است.
اینجانب فرارســیدن 24 اسفند سالروز تاســیس بانک ایران زمین، را 
حضور یکایک خانواده بزرگ این بانک تبریک عرض نموده، و از خداوند 

متعال سربلندی کشور عزیزمان را خواستارم.

تغییر و تقلیل نرخ حق الوکاله بانک سینا برای 
سال 1397

 نرخ حق الوکاله بانک سینا برای انواع ســپرده های سرمایه گذاری در 
سال ۱۳۹۷ معادل 2.2 درصد خالص منابع سپرده گذاران اعالم شد.

به گــزارش روابط عمومــی بانک ســینا، بــا عنایت به بخشــنامه و 
دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، نرخ حق الوکاله 
بکارگیری سپرده ها در بانک سینا برای سال ۱۳۹۷ معادل 2.2 درصد 
خالص منابع ســپرده گذاران برای هــر یک از انواع ســپرده های بکار 

گرفته شده جهت مصارف مشاع، تغییر و تقلیل یافت. 
حق الوکاله مبلغی اســت که بانکها می توانند در قبال بکارگیری منابع 

سپرده گذاران، از آنان دریافت کنند.

در آستانه بهار، نسخه جدید موبایلت عرضه شد
همزمان با روزهای پایانی ســال و در آســتانه فصل بهار، اپلیکیشــن 

موبایلت با امکانات و ویژگی های جدید به روز شد.
به گزارش روابط عمومی ســامان رسانه، بانک ســامان با هدف ارتقاء 
امنیت و راحتــی کاربری تغییــرات جدیدی در موبایلت داده اســت 
که ضروری ســت همه دارنــدگان موبایلت نســبت به بروزرســانی 
اپلیکیشــن خود اقدام کنند.براســاس این گزارش تغییراتی همچون 
امکان مشــاهده تراکنش های واریز و برداشــت بصورت متوالی در تب 
داشبورد، پیاده سازی آزمایشی امکان مشاهده تراکنش و مغایرت های 
دستگاه های کارتخوان ویژه مشــتریان پذیرنده، رفع مشکل ورود با اثر 
انگشت در سیستم عامل اندروید، قابلیت مشــاهده جزئیات پرداخت 
قبوض، ارتقاء فناوری زیرســاخت و در نهایت بهاری تر شــدن فضای 

موبایلت در این نسخه به کاربران ارایه شده است.
به علت محدودیت های اعمال شــده از ناحیه شــرکت اپل، دارندگان 
گوشــی های آیفون باید حتماً در ابتدا نســبت به حذف نسخه قبلی و 

نصب مجدد اپلیکیشن اقدام کنند.
مشتریان برای کســب اطالعات بیشــتر در این زمینه و سایر خدمات 
بانک سامان می توانند با مرکز ســامان ارتباط به شماره 02۱-۶422 

تماس گرفته  یا به شعب بانک در سراسر کشور مراجعه کنید.

عیدی هوشمند بانک ایران زمین
بانک ایران زمین، در راســتای توسعه محصوالت و خدمات متنوع خود 
و پیاده ســازی بانکداری دیجیتال، کارت هدیه با قابلیت شارژ به مبلغ 

دلخواه در هر زمان و مکان را ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمیــن، هدیه کارت محصولی که 
در هشــتمین همایش بانکداری الکترونیک از طرف بانک ایران زمین 

رونمایی شد، در اختیار مشتریان قرار گرفت.
مشتریان بانک ایران زمین از این  پس می توانند، کارت هدیه بدون شارژ 
اولیه را از تمامی شعب بانک ایران زمین در سراسر کشور تهیه و از طریق 
www.giftcard.izbank.درگاه شارژ هدیه کارت به آدرس اینترنتی
ir  آن را تا ســقف ۵ میلیون ریال شــارژ کنند.کارت هدیه بدون شارژ 
اولیه مشابه کارتهای هدیه فعلی قابل فروش در شعب بانک است با این 
تفاوت که مشــتری می تواند کارت های مذکور را از شعب تهیه و نیازی 
به شارژ آن در لحظه خرید کارت هدیه نیســت. مشتری پس از خرید، 
در هر ســاعت از شــبانه روز و در هر زمان که خود تمایل داشته باشد 
می تواند از طریق کارت های بانکی شــتابی خود نسبت به شارژ کارت 

هدیه خریداری شده )فقط یک بار( اقدام کرده و به دیگران هدیه دهد.
از قابلیت های دیگر این کارت ها تنوع، شارژ به مبلغ دلخواه در هر زمان 

و مکان، طرح های متنوع و پشتیبانی 24 ساعته است.

اعطای بیمه عمر مانده بدهکار تسهیالت بانک 
رفاه بدون تشریفات پزشکی

 بانک رفاه در راستای رضایت مندی مشتریان، بیمه عمر مانده بدهکار 
تسهیالت خود را بدون انجام تشریفات پزشکی اعطا می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگــران، از تاریخ ۹۷.۱2.۱ بیمه 
عمر هر فقره تســهیالت اعطایی بانک رفاه با رضایت و اختیار مشتریان 
حقیقی تا ســقف ۳ میلیارد ریال بدون احتساب سود و کارمزد متعلقه، 
نیازی به انجام تشریفات پزشکی شــامل تکمیل پرسشنامه و معاینات 

پزشکی ندارد.

تعیین تکلیف بدهی حدود200هزارنفر از 
کشاورزان توسط بانک کشاورزی

 رئیس اداره کل وصــول مطالبات و اجرای بانک کشــاورزی از تعیین 
تکلیف و امهال بدهی حدود 200 هزار نفر از کشــاورزان در قالب بند خ 
تبصره ۳۳ خبر داد.به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل 
بانک کشاورزی، فریدون بهبهانی با اعالم این خبر افزود: بیست وششم 
دی ماه ســال جاری مصوبه هیئت محترم وزیــران در خصوص بند خ 
تبصره ۳۳ قانون برنامه ششم از ســوی بانک مرکزی به سیستم بانکی 
ابالغ شد که با توجه به آمادگی قبلی، یک روز بعد و از تاریخ 2۷ دی ماه  
این دســتور العمل در این بانک اجرایی شد. وی با بیان اینکه  از 20هزار 
میلیارد اعتبار تخصیصی از سوی دولت محترم، مبلغ ۱۸ هزار میلیارد 
ریال به بانک کشاورزی اختصاص یافته اســت تصریح کرد: طی 2 ماه 
گذشــته، با صرف بیش از  ۶0درصد آن معادل۱۱هــزار میلیارد ریال، 

بدهی حدود  200هزار کشاورز امهال شده است.

میز خبر

حجت اله مهدیان عنوان کرد
ظرفیت شرکت واسپاری توسعه تعاون برای ایفای مسئولیت اجتماعی بانک

 رئیــس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توســعه 
تعاون گفت: ظرفیت شــرکت واســپاری توسعه 
تعاون برای خدمت رسانی به بخش های مختلف 
اقتصادی و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی بانک 

توسعه تعاون ایجاد شده است.
حجــت الــه مهدیــان، رئیــس هیئت مدیره و 
مدیرعامل بانک توســعه تعاون در مجمع سالیانه 
شــرکت واســپاری )لیزینگ( توســعه تعاون با 
اشــاره به مدیریت راهبردی بانک توسعه تعاون 
بر شــرکت های تابعه ایــن بانک بــرای تکمیل 
زنجیــره ارزش خدمــات بانک توســعه تعاون 
اظهار داشت: شرکت واســپاری با ارائه طرح های 
مختلف در بخش های اقتصــادی می تواند زمینه 
ساز خدمات جدید به عموم جامعه به ویژه تعاون 
گران و جامعه تعاون باشد. مهدیان نقش شرکت 
لیزینگ در شــرایط فعلی برای کمک به فعاالن 
اقتصادی در جهت تأمین کاالهــا و تجهیزات را 

بسیار مهم و تأثیر گذار دانست و خاطر نشان کرد: 
فعاالن اقتصادی و واحدهــای تولیدی نیازهای 
گســترده ای برای تأمیــن مواد اولیــه و کاالها و 
تجهیــزات اساســی دارند که شــرکت لیزینگ 
می تواند در ارائــه راهکار و تأمیــن نیازهای این 
واحدها مثمر ثمر باشــد و از ایــن طریق، منفعت 
نهایی به مصرف کننده نهایــی و عموم مردم ارائه 
گردد.وی همچنین خاطر نشــان کــرد: تعامل و 
هم افزایی شــرکت های تابعه بانک برای پیشبرد 
فعالیت هــا و تکمیل زنجیره ارزش الزامی اســت 
و ارتباط مستقیم شرکت واســپاری با بازارهای 
اقتصادی فرصتی مناســب برای نقــش آفرینی 

درمحیط اقتصادی می باشد.
در ادامه همچنین عباس نجفی عضو هیئت مدیره 
بانک توســعه تعاون اقدامات تخصصی و فعالیت 
اقتصادی شرکت واســپاری توسعه تعاون را رو به 
رشد عنوان نمود و افزود: این شرکت ظرفیت های 

مناســبی را برای ارائه خدمات بــه اتحادیه های 
تعاونی و تعاون گران دارا می باشد.

در ابتدای جلسه حسابرس شــرکت، گزارشی از 
ترازنامه و فعالیت مالی شــرکت واسپاری توسعه 
تعاون ارائــه نمود و صورت های مالــی منتهی به 
سی ام آذر ۱۳۹۷ این شــرکت را به نحو مطلوب 
ارزیابی کــرد و اعضای مجمع نیز پیشــنهادهای 
ســازنده خود را برای ارتقاء فعالیت این شــرکت 
ارائه نمودند.گفتنی است مجمع سالیانه شرکت 
واسپاری توسعه تعاون با حضور حجت اله مهدیان 
رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل بانک توســعه 
تعاون، ســید باقر فتاحی و عباس نجفی اعضای 
هیئت مدیــره و تعدادی از مدیران ســتادی این 
بانک و بــا حضور اعضای هیئت مدیــره و اعضای 
مجمع شرکت واسپاری توســعه تعاون در محل 
سالن جلســات ســاختمان میرداماد این بانک 

برگزار شد.


