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خرید ATR نهایی شد
هواپیماهای ایتالیایی در راه ایران

ب��ا گذش��ت ح��دود یکس��ال از س��فر 
مراقبت رئیس جمهوری ایران به پاریس و امضای ب�رج 

توافق نام��ه ابتدایی خری��د هواپیماهای 
ایرباس و ATR وزیر راه و شهرس��ازی از نهایی شدن مذاکرات 

برای خرید هواپیماهای این شرکت ایتالیایی خبر داد.
ای��ران به طور همزم��ان در کنار برنامه ری��زی برای خرید 
هواپیماه��ای غول پیک��ر مس��افربری به منظ��ور افزایش توان 
فرودگاه های کوچک خ��ود و انعطاف پذیر کردن ناوگان هوایی 
نسبت به خرید هواپیماهای با برد کوتاه و ظرفیت مسافرپذیری 
پایی��ن نیز اقدامات ج��دی انجام داد که در نخس��تین گام به 
امض��ای ی��ک موافقت نامه ب��رای خرید ۲۰ فرون��د هواپیمای 

ATR از این شرکت ایتالیایی منجر شد.
پ��س از آنک��ه قرارداده��ای نهای��ی ایران ایر ب��ا دو غول 
هواپیماس��از بوئینگ و ایرباس نهایی ش��د و حتی نخس��تین 
فروند از ایرباس های خریداری شده از سوی این شرکت به طور 
رسمی وارد ناوگان هما شد، حاال وزیر راه و شهرسازی از نهایی 

شدن مذاکرات خرید هواپیماهای ATR خبر می دهد.
آخون��دی در گفت وگو با ایس��نا، با اعالم ای��ن خبر گفت: 
مذاکرات برای خرید این هواپیما به مرحله ی نهایی رسیده و در 
حال حاضر در مرحله مبادله سند به سر می برد. به گفته وی با 
نهایی ش��دن تبادل این سند بحث ورود نخستین هواپیماهای 

ATR به ناوگان ایران به شکل رسمی پیگیری خواهد شد.
بنابر این گزارش، ایران ایر پیش از این ابراز امیدواری کرده 
بود که با نهایی ش��دن قرارداد با این ش��رکت ایتالیایی امکان 
ورود چند فروند از هواپیماهای ATR به ناوگان ایران تا پیش 

از سال جاری نهایی شود.

درپی سفر ایتالیایی ها صورت می گیرد؛
تولید لوازم خانگی و انتقال تکنولوژی 

ی��ک تولید کننده صنعت لوازم خانگی از 
توسعه س��فر یک گروه ایتالیایی به ایران برای مسیر 

حضور در صنعت لوازم خانگی خبر داد.
محمد میمندی در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: شرکت های 
داخلی تولیدکننده لوازم خانگی در حال مذاکره با ش��رکت های 
خارجی برای تولید محصوالت مشترک در ایران هستند تا از این 

طریق انتقال دانش فنی به کشور را شاهد باشیم.
وی تصریح کرد: در همین راس��تا، یک گروه کارشناس��ی از 
شرکت کندی ایتالیا به ایران سفر کردند و ضمن ارزیابی بازار لوازم 
خانگی ایران در ش��هرهای تهران، سنندج، تبریز، اراک، اصفهان، 
مش��هد، یزد و شیراز با برخی عوامل فروش در این شهرها رایزنی 
کردند. این تولیدکننده ادامه داد: همچنین در جریان سفر، جلسات 
و همایش هایی به منظور معرفی جدیدترین تکنولوژی  تولید لوازم 

خانگی در اروپا که از ایتالیا به ایران ارائه شده، برگزار شد.
میمندی تولید ماش��ین لباسش��ویی با قابلی��ت اتصال به 
وای فای را از جمله محصوالت مش��ترک تولیدی در ش��رکت 
پاکش��وما با هم��کاری ایتالیایی ه��ا اعالم ک��رد و گفت: تولید 
محص��والت به روز و منطب��ق با تکنول��وژی روز دنیا می تواند 
فروش شرکت های فعال در صنعت لوازم خانگی را رونق دهد.

وی با تأکید بر لزوم توجه به موضوع اس��تفاده از مواد اولیه 
داخل��ی با کیفیت در تولید محصوالت صنعتی، تصریح کرد: اگر 
تولیدکنندگان داخلی و واحدهای تولید لوازم خانگی در تولیدات 
مش��ترک با ش��رکت های خارجی از م��واد اولی��ه داخلی مانند 
محصوالت پتروشیمی، مواد پالس��تیکی، مس و فلزات استفاده 
کنند، باعث رونق در این صنایع خواهند شد. وی افزود: این اقدام 

باعث کاهش قیمت تمام شده تولیدات صنعتی نیز خواهد شد.

کشور عراق نه تنها در منطقه بلکه در دنیا 
به عنوان یکی از مهمترین شرکای تجاری ات������ول

و اقتص��ادی ایران مطرح اس��ت اما به نظر 
می رس��د در ش��رایط فعل��ی و چالش های موجود، ب��رای حفظ و 
حضور گسترده تر در بازار عراق نیاز به نگاه جدیدی در رویکردهای 
اقتصادی میان فعاالن وجود دارد، چراکه این کشور صنعتی شدن 

را پیش گرفته و به دنبال خرید کاالهای ایرانی نیست.
به گزارش ایسنا،  ایران و عراق همواره در سال های اخیر روابط 
نزدیک و اس��تراتژیک اقتصادی و سیاسی با یکدیگر داشته اند؛ به 
طوری که عراق نه تنها یکی مهمترین شرکای اقتصادی ایران در 

منطقه بلکه در میان تمامی کشورها به حساب می آید.
از س��وی دیگر عراق یکی از مهمترین مقاصد صادراتی ایران 
در زمینه ه��ای مختل��ف از جمله لبنیات،  محص��والت پروتئینی 
وغذایی و به ویژه خدمات فنی مهندس��ی است و همین موضوع 
بازار عراق را برای فعاالن اقتصادی و ش��رکت های داخلی بخش 
خصوصی و دولتی در جایگاه ویژه قرار داده اس��ت؛ به طوری که 
امروز براساس آخرین آمارها عراق بعد از چین و امارات به عنوان 

سومین شریک تجاری ایران مطرح است.
براساس آنچه احدی رئیس ستاد اقتصادی ایران و عراق اعالم 
کرده است یک میلیاد و ۳۰۰ میلیون دالر سقف قراردادهای ایران 
در جنوب عراق )دولت مرکزی( است و ۶۰۰ میلیون دالر مجموع 
قراردادهای ایران در اقلیم کردستان است. همچنین ساالنه ۵۰۰ 

میلیون دالر محصوالت لبنی ایران به عراق صادر می شود.
هرچن��د که به اعتق��اد برخی از کارشناس��ان و فعاالن بازار 
ع��راق، در زمین��ه لبنیات عرض��ه محصوالت ش��رکت هایی که 

ش��ناخته شده و معتبر نیستند باعث شده که وضعیت نابسامانی 
در صادرات لبنیات ایران به عراق ایجاد شود.

اما به طور کلی این روابط نزدیک اقتصادی در ماه های گذشته 
چن��دان هموار نبوده و با چالش هایی در بخش های مختلف همراه 
بوده اس��ت. مش��کالت امنیتی و ش��رایط خاصی که در سال های 
گذشته عراق با آن روبرو بوده و اثرات خود را در تعامالت اقتصادی 
عراق با سایر کشورها از جمله ایران نشان داده و محدودیت هایی را 

برای مبادالت و صادرات محصوالت ایجاد کرده است.
ام��ا به غیر ناامنی های موجود در عراق، ش��اید موضوع حائز 
اهمیت دیگر حرکت عراق به سمت خودکفایی برخی محصوالت 
و کاالهاست که در جهت تقویت تولید داخلی اتفاق افتاده است. 
به عنوان نمونه می توان به صادرات س��یمان ایران به عراق اشاره 
کرد که در سال های گذشته یکی از مهمترین و اصلی ترین اقالم 
صادرات��ی ایران به عراق بوده اما اخی��ر صادرات این محصول به 
ع��راق به دلیل تقوی��ت تولید داخلی عراق در بخش س��یمان و 
حضور برخی دیگر کش��ورها در بازار س��یمان عراق با چالش ها و 

محدودیت هایی همراه شده است.
 تغییر سیاست و رویکردی که نشان می دهد عراق نمی خواهد 
صرفا واردکننده کاال از ایران باشد بلکه قصد دارد در کنار بهبود 
وضعیت تولید داخلی اش به جای روابط اقتصادی صرفا یک سویه 
با ایران، کار و س��رمایه گذاری مش��ترک در پروژه های مختلف را 
جایگزی��ن کند. امروز هم بازار عراق با وجود چالش های امنیتی، 
سیاس��ی و اقتصادیش باز هم بازار مناسب و مهیایی برای فعاالن 
اقتصادی ایران اس��ت، چراکه اکنون بسیاری از واحدهای تجاری 
بزرگ ترجیح داده اند بازار عراق را به دلیل ناامنی اش رها کنند.

عراق برای تجار ایرانی شرایط جدید گذاشت؛
آغاز صادرات خط تولید خودروی دنا به الجزایر
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ایران آماده ازسرگیری مذاکرات صادرات گاز به کویت 
 مع��اون وزیر نفت با بیان اینکه هم اکن��ون صادرات گاز به 
کش��ورهای همس��ایه یکی از برنامه های اولویت دار ایران است، 

گفت: ایران آماده ازس��رگیری مذاکرات ف��روش گاز به کویت و 
سایر کشورهای عربی است.

امیرحس��ین زمانی نیا در گفت وگو با مهر درباره سیاس��ت و 
مواض��ع ایران به منظ��ور صادرات گاز به کش��ورهای عربی حوزه 

خلیج فارس، گفت: صادرات گاز طبیعی به کشورهای همسایه یکی 
از برنامه های اولویت دار ایران است. وی با اعالم اینکه صادرات گاز 
به کشورهای همسایه، هند و چین حتی از اولویت باالتری نسبت 
ب��ه انتقال و صادرات گاز به کش��ورهای اروپایی برخوردار اس��ت، 

تصریح کرد: با توجه به افزایش ظرفیت تولید گاز امکان صادرات 
بخشی از گاز تولیدی به کشورهای متقاضی وجود دارد.

ب��ه گفته وی ایران آماده از س��رگیری گفت و گوها با کویت 
بوده و باید شرایط آن در حوزه صادرات فراهم شود.

قریب به ۳ س��ال از زمان ابالغ 
ك��ش مقاومتی خ�ط  اقتصاد  سیاست های 

می گذرد اما آنچه از شواهد امر 
ب��ر می آید هنوز حرکتی محس��وس و قابل توجه در 
ح��وزه اقتص��اد مقاومتی صورت نگرفت��ه و همچنان 
کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به این مساله 
هش��دار داده و ابراز نگرانی می کنند. اکثر نمایندگان 
مجل��س بر این باورن��د که قدمی در اج��رای قوانین 
اقتص��اد مقاومت��ی برداش��ته نش��ده و هن��وز به آن 
مرحل��ه ای که مقام معظ��م رهبری در نظر داش��ت 
نزدیک نشده ایم و از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی 
مدعی هستند که مس��یر حل تمام مشکالت کنونی 
اقتصادک��ه دولت از آنها ب��ه عنوان مصیبت عظمی و 
بحران و... یاد می کند از اجرای درس��ت سیاست های 
اقتص��اد مقاومتی می گ��ذرد. به اعتقاد کارشناس��ان 
وجود کس��ری هایی که ناشی از نوسانات قیمت نفت 
اس��ت، باید به وس��یله روش های تورم زا مهار ش��ود و 
برای عملی شدن این اتفاق متولیان مکلفند با کاهش 
هزینه های خود اقدام کنند و اگر کش��ور به س��مت 
اج��رای بنده��ای اقتص��اد مقاومتی پیش ن��رود، در 

حوزه های مختلف با مشکل روبه رو خواهد شد. 

 فاصله با مطالبات رهبری
در تحقق اقتصاد مقاومتی

در این رابطه عزت اهلل یوس��فیان مال با اش��اره به 
سومین سالگرد ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از 
سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: تصویب قانون 
ارتقای سالمت اداری که مربوط به قاچاق کاال، فساد 
و دخل و تصرف به اموال دولتی است یکی از اقدامات 

مهم در راستای این سیاست ها می باشد.
وی با تأکید بر اینکه الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی 
داشتن فضای سالم در اقتصاد است،گفت: قانون رفع 
موانع تولید و قانون پنج س��اله شش��م توسعه نیز از 
دیگر قوانینی است که در جهت اقتصاد مقاومتی است 
اما مهمتر از قوانینی که تصویب می شود، اجرای این 
قوانین است زیرا قانون به تنهایی فایده ای ندارد و باید 

اجرا و تأثیر آن مشخص شود.
عض��و کمیس��یون برنامه و بودجه خاطرنش��ان 
کرد: دولت به بخشی از این قوانین عمل کرده است 
ول��ی در این راس��تا هنوز به مطالب��ات مقام معظم 
رهبری خیلی نزدیک نش��ده ایم. همچنین عالوه بر 
ای��ن قوانین و راهکارهایی که انجام ش��ده باید چند 
دس��تور کاری در نظر گرفته می شد تا تحقق اقتصاد 
مقاومت��ی قابل لمس باش��د و هم��ه بتوانند اجرایی 
ش��دن آن را در زندگی خود لمس کنند. وی لمس 
تحقق اقتصاد مقاومتی را اینگونه تشریح کرد: وقتی 

اقتص��اد مقاومتی برای همه قابل درک اس��ت که به 
ج��ای اینکه بگوییم این میزان خودروی خارجی در 
فالن مدت وارد ش��ده، بگوییم این میزان خودروی 
داخلی نسبت به گذشته فروخته شده است. یا اینکه 
بگوییم فالن درصد گرای��ش خرید کاالهای داخلی 
افزایش یافته اس��ت. بنابراین بای��د این فرهنگ که 

خرید کاالی خارجی افتخار است، تغییر کند.
یوس��فیان مال با بیان اینکه یکی از مسائلی که به 
افزایش گرایش خرید کاالهای داخلی منجر می شود 
افزایش کیفیت است، تصریح کرد: یکی از ابعاد اقتصاد 
مقاومتی کیفیت است که امیدواریم به این نقطه که 
منجر به افزایش خرید کاالی داخلی می شود، نزدیک 
ش��ویم. وی در مورد حذف قوانین مزاحم در راستای 
اجرای اقتصاد مقاومتی نی��ز گفت: قوانین مزاحم در 
مرحله اجرا پیدا می ش��ود بنابراین باید افرادی که در 
اجرای این سیاس��ت هستند این قوانین را به مجلس 
اع��الم کنند ولی وقتی هنوز در اجرا اتفاق خاصی رخ 

نداده چگونه قوانین مزاحم را شناسایی کنیم.

وظایف سازمان برنامه در اقتصاد مقاومتی
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص 
عملکرد این سازمان در اقتصاد مقاومتی بر این باور 
است که همه مستندات در تغییرات روشی و مبنایی 
ساز و کارهای متناسب با اقتصاد مقاومتی در برنامه 

ششم توسعه لحاظ شده است.
ایرج ندیمی با اش��اره به 1۰ وظیفه تعیین شده 
ب��رای س��ازمان برنامه و بودجه طراحی ش��ده برای 
اقتص��اد مقاومتی گف��ت: بودجه عملیاتی از س��وی 
دولت در الیحه برنامه شش��م توسعه پیشنهاد شده 
اس��ت و بعد از تایید نهایی ش��ورای نگهبان باید در 
بودج��ه 9۶ و پ��س آن این رویه اعمال ش��ود. البته 
پی��ش از این نمایندگان مجلس چن��د وزارتخانه را 
از اج��رای عملیاتی بودج��ه خارج کرده ان��د اما در 
مجموع دول��ت رویکرد خودش را ب��ه لحاظ فرایند 

تقنین��ی انجام داده و انتظار می رود پس از عملیاتی 
شدن این شیوه اجرای بودجه اثرات مثبتی در نظام 

تخصیص بودجه دستگاه اجرایی ایجاد شود.
وی اف��زود: در بودجه عملیات��ی مبنا تخصیص 
بودجه ثابت به دس��تگاه ها نیس��ت و ای��ن توافق و 
اجماع حاصل ش��ده است که براس��اس فعالیتی که 
از سوی دستگاه انجام می دهد بودجه الزم تخصیص 
پیدا کند. در بودجه ریزی عملیاتی مبنا بر این نیست 
که هر س��اله یک عددی را در بودج��ه اضافه کنند 
بلکه مبنا این هست که بودجه براساس نیازها، پروژه  
و عملیات ه��ای واقعی پیش بینی ش��ده دس��تگاه ها 
اختصاص دهند. متاس��فانه دس��تگاه های اجرایی به 
این موضوع عادت کرده اند که عملیات های پیش��ین 
خود را حفظ کرده و در عوض مطالبات بیش��تری از 
بودجه داش��ته باشند، این یعنی بزرگ شدن بیهوده 
دول��ت و افزایش وابس��تگی به درآمده��ا. به همین 
دلی��ل هیچ کس با اجرای بودجه عملیاتی مش��کلی 
ن��دارد چراکه این نوع تخصیص بودجه متناس��ب با 
نیازها بوده و منجر به کاهش وابستگی به درآمدهای 

ارزی و ریالی می شود.
ندیمی با اش��اره به وظیف��ه طراحی برنامه های 
متناظر با سیاس��ت استفاده از ساز و کار پرداخت ها 
از طریق گش��ایش اعتبار به تسنیم خاطرنشان کرد: 
موضوعاتی مانند تعیین دس��تورالعمل اس��تفاده از 
گش��ایش اعتبار در مس��تندات برنامه ششم توسعه 
تعریف ش��ده است و پش��توانه اجرایی این برنامه ها 
طراحی ش��ده اس��ت و بعد از تایید ساز و کار آن در 

برنامه ششم توسعه عملیاتی خواهد شد.
نماینده س��ابق مجلس ش��ورای اسالمی با بیان 
اینکه برنامه ریزی مناسب برای افزایش نقش آفرینی 
بیش��تر مردم در فضای اقتصادی در سازمان برنامه 
و بودجه دنبال ش��ده اس��ت، گفت: از جمله وظایف 
دولت کاه��ش تصدی گری و افزای��ش حضور مردم 
در اقتص��اد اس��ت. بخش��ی از این برون س��پاری و 
واسپاری ها براساس مدیریت هزینه های دولت است. 
البت��ه در کنار دخالت دادن مردم رقابتی کردن امور 

هم بایستی مورد توجه قرار گیرد.
ندیمی ادامه داد: دولت ها براساس سیاست های 
اقتصاد مقاومتی بایستی تالش بکنند هر چه بیشتر 
م��ردم را در اقتصاد مداخله بدهن��د و همانطور که 
اش��اره ش��د عمده این امور برنامه ای در مستندات 

الیحه برنامه ششم توسعه لحاظ شده است.
وی در پاس��خ ب��ه س��وال دیگ��ری در مورد دو 
وظیفه عملیاتی این سازمان یعنی راه اندازی سامانه 
قراردادها و س��امانه معامالت کشور گفت: نظام های 
برخطی که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز 

بر آنها تاکید شده س��ه اصل پاسخگویی و شفافیت 
در کنار ایجاد رقابت را مدنظر قرار می دهد. بسیاری 
از اموری که می توانست سوال برانگیز یا نظارت پذیر 
باشد بایستی این سه نظام به گونه ای در آن تعریف 
ش��ود که این دو مطالبه عمومی را پوشش دهد. به 
همین دلیل دولت ابتدا باید سعی می کرد مجوز این 
م��وارد را نیز به صورت بلندمدت اخذ کند به همین 
دلیل مستندات آن در برنامه ششم گنجانده شده و 

مورد قبول شورای نگهبان نیز قرار گرفته است.
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
ش��ورای اس��المی با بیان اینکه افزایش بهره وری و 
استفاده مناسب از منابع مادی و فیزیکی جز دیگری 
از وظای��ف 1۰ گانه س��ازمان برنامه و بودجه اس��ت 
گفت: دولت هم اکنون جش��نواره ش��هید رجایی را 
برای دس��تگاههای موفق در افزایش بهره وری دنبال 
میکن��د اما نکته حائز اهمی��ت در افزایش بهره وری 
نظامهای پرداختی بایستی در بودجه ها لحاظ شود. 
هر نوع حمایت و بودجه الزم برای افزایش بهره وری 
بای��د در بودجه های س��الیانه اعمال ش��ود و در غیر 
این صورت نمی توان انتظ��ار بالقوه ای از فرایندهای 

معمول در افزایش بهره وری داشت.
ندیمی در تشریح وظیفه دیگر سازمان و برنامه 
بودج��ه در اج��رای اقتصاد مقاومت��ی یعنی کاهش 
تصدی گری دولت و واسپاری بنگاه های دولتی گفت: 
در رابط��ه با مباحثی مثل کاهش هزینه جاری 18۰ 
ه��زار میلیارد تومانی دولت بعضا نکاتی مثل کاهش 
این هزینه و انتق��ال آن به بخش تملک دارایی های 
س��رمایه ای مطرح می ش��ود. تالش برای تحقق این 
موضوع در بودجه س��الیانه تا ح��دود زیادی رعایت 
می ش��ود اما تا زمان��ی که بودج��ه عملیاتی به طور 
دقیق اجرایی نشود این موضوعات در سر جای خود 
باقی می مان��د. برای جهت دهی به هزینه های جاری 
و انتقال آن به مباحث عمرانی و رفاهی باید نظامات 
مدیریت هزینه، صرفه جویی و انضباطی در دس��تور 
کار ق��رار گی��رد و همزمان تعریف ش��ود. به همین 
دلیل چنین رویکردهایی ج��زو اهداف بودجه ریزی 
قرار گرفته اس��ت تا بتوانیم ب��ه صورت ماندگار و نه 

سنواتی از دستاوردهای آن استفاده کنیم.
مش��اور س��ازمان برنامه و بودجه در پاس��خ به 
س��والی درب��اره بهره ب��رداری از س��امانه نظارت بر 
عملکرد اعتبارات ملی و اس��تانی ب��ه عنوان وظیفه 
دیگر سازمان برنامه بودجه در تحقق اقتصاد مقاومتی 
گفت: بخش��ی از این مجوزها در برنامه ششم گرفته 
شده اس��ت و براساس آن دس��تگاه های اجرایی در 
آینده با مجوزهای قانونی مجلس در پروژه ۵ س��اله 

آتی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

 با همکاری بانک انصار نهمین سمینار 
جلوه هایی از زندگی با دیابت برگزار شد

در راس��تای تداوم حمایت های بانک انصار از 
انجمن دیابت ایران و بیماران دیابتی کشور، 
مبتنی بر انجام و توسعه فعالیت های مربوط 
به مس��ئولیت های اجتماعی، نهمین سمینار 
جلوه های��ی از زندگ��ی با دیابت با حمای��ت بانک انصار از 

سوی انجمن دیابت ایران برگزار شد.
این س��مینار، با )ش��عار چنین کنند سالمندان موفق 
دیابتی( آغاز ش��د و به موضوعاتی از قبی��ل، نحوه و زمان 
تأس��یس انجمن، فعالیت های آموزشی، پژوهشی، چیستی 
و آم��ار بیماری دیابت در جهان، دیابت و تغذیه، اختالالت 
روماتولوژیک و دیابت، دیابت و روانشناسی، و توانمندسازی 
مبتالیان به ای��ن بیماری پرداخته ش��د. مدیرعامل بانک 
انصار طی سال های گذشته در پیام های متعددی از اهمیت 
س��المت و حمای��ت از جامعه پزش��کی پرداخت��ه و نقش 
آموزشی و پیشگیری را مطرح کرده اند وی در پیامی اذعان 
داش��ت: برخورداری از جامعه ای ش��اداب، سالم و امیدوار، 
نیازمند تالش همگانی، آموزش مطلوب، اجرای راهکارهای 
پیش��گیرانه و خودمراقبتی در رویارویی با بیماری هاس��ت. 
در این راس��تا الزم است عالوه بر س��ازمان های مسئول و 
انجمن ه��ای مربوطه، اف��راد دیابتی گرام��ی نیز همچون 
آموزگارانی مجرب ب��ا انتقال تجربیات خود به مهار پدیده 

دیابت یاری رسانند.

حضور فعال بانک آینده در نهمین نمایشگاه 
بین المللی طال، نقره، ساعت و صنایع وابسته

بان��ک آینده به  منظور معرف��ی خدمات نوین، 
محص��والت متمایز و خدمات ویژه بانکداری 
الکترونیکی و هم چنین ارائه خدمات توسط 
پایانه  های فروش خود، در نهمین نمایش��گاه 
بین  المللی طال، نقره، جواهر، س��اعت و صنایع وابسته، در 
محل دائمی نمایش��گاه  های بین المللی تهران، س��الن 8، 

حضوری فعال خواهد داشت. 
این نمایش��گاه ام��روز افتتاح و تا پایان روز یکش��نبه، 
اول اس��فندماه ادام��ه دارد. عرض��ه خدم��ات بانکی نظیر: 
افتتاح حس��اب آنالین، صدور کارت نق��دی و ایران کارت، 
معرفی محصوالت ممتاز بانک و همچنین ارائه خدمات 8۰ 
دس��تگاه POS به پذیرندگان پایانه  های فروش متصل به 
حساب  های بانک آینده از برنامه  های ویژه غرفه بانک آینده 

در این نمایشگاه است.

گزارش عملکرد اگزیم بانک توسعه صادرات 
بیانگر حرکت به سمت هم افزایی است

مدیر ام��ور ارتباطات و حوزه مدیرعامل بانک 
توس��عه صادرات ایران گف��ت: روح حاکم بر 
گزارش عملکرد بانک بیانگر این اس��ت که 
به س��مت یک هم افزایی و یک کار مشارکتی 
خ��وب در تمامی ابعاد حرکت کرده که نش��ان از تدبیر و 

نگرش مسئوالن این مجموعه دارد.
محسن اشرف پور که در همایش سراسری مدیران بانک 
توسعه صادرات سخن می گفت، با اعالم این مطلب افزود: بانک 
بیشتر به سمت مدیریت مشارکتی و در واقع جذب و جلب 
افکار و مشارکت همکاران و مدیران در فرایند تصمیم سازی و 
تصمیم گیری حرکت کرده است. وی با اشاره به گزارش ارائه 
شده در اردیبهشت ماه سال جاری و تشریح وضعیت بانک در 
آن گفت: این بار به منظور جلوگیری از همپوشانی با گزارش 
قبلی س��عی داریم به عملکردهای مهم و فرایندهایی که در 
سال جاری در قالب کمیته ها و فعالیت مدیریت ها و جلسات 

هم اندیشی و اتاق فکر انجام شده بپردازیم. 

 رتبه نخست بانک توسعه تعاون
در بین سازمان های زیرمجموعه وزارت کار

درپ��ی انج��ام ارزیاب��ی عملک��رد و رتبه بندی 
سازمان های مرتبط با وزارت تعاون، کارورفاه 
اجتماعی از طریق ش��اخص های عملکردی، 
بانک توس��عه تعاون با کسب 97 امتیاز از بین 
7 سازمان زیرمجموعه این وزارتخانه حائز رتبه نخست شد.
حس��ن ش��ریفی مدیر امور طرح و برنامه اظهار داشت: 
براس��اس معیارهای تعیین شده از س��وی مدیریت عملکرد 
وزارتخانه متبوع و طراحی شاخص های ارزیابی در محورهایی 
چون ارزیابی عملکرد، کمیته مدیریت عملکرد، کمیته سالمت 
اداری، ارتباطات مردمی و پاس��خگویی به شکایات و نظارت 
و بازرس��ی و همچنین از طریق اعزام بازرس به سازمان های 
مختلف مبادرت به انتخاب بهترین سازمان ازلحاظ عملکردی 

در بین سازمان های تابعه نموده است. 

هیات تجاری ایران عازم امارات می شود
همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی محصوالت و 
صنایع غذایی و کشاورزی گلفود دبی ۲۰17 هیات تجاری 

و اقتصادی ایران عازم امارت متحده عربی می شود.
این نمایش��گاه از بزرگتری��ن رویدادهای تخصصی در 
بخش محصوالت و صنایع غذایی و کش��اورزی در آس��یا 
محس��وب می ش��ود که 8 تا 1۲ اس��فند در دب��ی برگزار 
خواهد ش��د. براس��اس این گ��زارش پیش بینی می ش��ود 
در ای��ن نمایش��گاه حدود ۵ هزار ش��رکت تجاری از 18۰ 
کشور جهان گرد هم جمع شوند و جدیدترین محصوالت 
تولیدی و پیشرفته ترین تجهیزات بسته بندی را به نمایش 
بگذارند. هی��ات تجاری ایران نیز در س��فر به امارات قرار 
اس��ت ضمن بازدید از نمایش��گاه، با شرکت های حاضر در 
نمایشگاه دیدار و مالقات و مذاکرات تجاری داشته باشد.

شروع فروش آنالین قطعات و لوازم یدکی خودرو
فروش��گاه اینترنتی قطع��ات و ل��وازم یدکی خودرو 
)س��ایپا یدک آنالی��ن( در حاش��یه چهارمی��ن همایش 
بین المللی صنع��ت خودرو ایران توس��ط معظمی رئیس 
سازمان گس��ترش و نوس��ازی ایران و جمالی مدیرعامل 

گروه خودروسازی سایپا افتتاح شد.
س��هولت خرید اینترنتی، تکریم و رضایت مش��تریان، 
ارسال سریع قطعات، اصالت قطعات، ضمانت گارانتی معتبر 
از جمله مهمترین اهداف این فروشگاه آنالین است.شرکت 
بازرگاني سایپا یدک مسئولیت ارائه قطعات اصلی و خدمات 
پس از ف��روش محصوالت س��ایپا را ب��ه مصرف کنندگان 
عهده دار مي باش��د ت��ا از این طریق بتوان��د عالوه بر جلب 
رضایت مشتریان ارزش افزوده بیشتري را براي محصوالت 
سایپا ایجاد نمایند. فروشگاه اینترنتي "سایپا یدک آنالین" 
نیز در این راستا نسبت به فروش خدمات ویژه و قطعات به 
مصرف کنندگان نهایي و مشتریان گروه خودروسازي سایپا 

طراحي و ایجاد گردیده است. 

براس��اس زمزمه های��ی که از 
بانک پش�ت باج�ه ب��ا  بانکداران  جلس��ات 

مرکزی بر می آید، کاهش نرخ 
س��ود بانکی فعال منتفی شده و شاید هم پرونده آن 
همچون تک نرخ��ی کردن ارز، به بع��د از انتخابات 

ریاست جمهوری موکول شود.
ب��ه گ��زارش مهر، پرون��ده تغییر در نرخ س��ود 
و حرک��ت در مس��یر کاهش آن از س��وی بانکداران 
چند هفته ای هس��ت که مجدد باز ش��ده است، اما 
آنگونه که خبر می رسد بانک مرکزی برنامه ای برای 
موافقت با کاهش نرخ س��ود بانکی ن��دارد و آنگونه 
ک��ه مقامات بان��ک مرکزی می گوین��د کاهش نرخ 
سود بانکی حداقل تا اوایل اردیبهشت ماه، روی میز 
شورای پول و اعتبار قرار نخواهد گرفت که در مورد 

آن تصمیم گیری صورت گیرد.
در این میان ی��ک مدیر بانکی می گوید: پرونده 

کاهش نرخ سود بانکی در دولت یازدهم بسته شده 
و به نظر نمی رسد که تقاضای بانکداران برای کاهش 
نرخ سود بانکی، به فرجامی در دولت کنونی برسد.

وی می افزاید: بانک مرکزی هیچ برنامه ای برای 
کاه��ش نرخ س��ود بانکی ندارد و با توج��ه به اینکه 
اوایل س��ال آینده، انتخابات ریاس��ت جمهوری آغاز 
خواهد ش��د، به نظر نمی رسد که پرونده کاهش نرخ 

سود بانکی به عمر دولت یازدهم قد دهد.
با ای��ن اظهارنظر به نظر می رس��د ک��ه پرونده 
کاهش نرخ سود بانکی نیز همچون تک نرخی کردن 
ارز، در دول��ت یازدهم مختومه اعالم ش��ود. این در 

شرایطی است که البته پیش نویس قانون بانکداری 
بدون ربا نیز شرایط را به گونه ای پیش برده است که 
اگر مجلس تصویب کند، نقش��ه راه تغییر نرخ سود 
بانکی مش��خص خواهد بود. بانک مرکزی نرخ سود 
سپرده ها را ساالنه تعیین می کند و بانکها نیز مجازند 
حداکثر تا 7۰درصد آن را به صورت علی الحساب در 

قرارداد با سپرده گذاران لحاظ کنند.
در طرح جدید مجلس که درخصوص بانکداری 
بدون ربا مطرح ش��ده، بندی در مورد نرخ های سود 
علی الحس��اب وجود دارد که براساس آن، بانکها باید 
7۰ درصد سود را بصورت علی الحساب در قرارداد با 

سپرده گذاران لحاظ کرده و بقیه را در پایان قرارداد، 
پس از اینکه موضوع مش��ارکت و عقد محقق ش��د، 
محاس��به و پرداخت کنند ک��ه این موضوع می تواند 
یکی از ش��بهاتی را که در ح��ال حاضر درخصوص 
پرداخت س��ودهای ثابت، حتی در عقود مشارکتی، 

در بانک ها مطرح است، برطرف کند.
در صورت عدم رشد حجم پول، اساساً پرداخت 
بهره )توس��ط بانک و وام گیرندگان( و کس��ب سطح 
سود باالتر توسط بنگاه ها غیرممکن خواهد بود؛ زیرا 
بازپرداخت بهره براس��اس قرارداد و برحس��ب ارقام 
»اس��می« پرداخت ش��ده و افزایش کسب سود نیز 

نیازمند اکتساب رقمی بیش از میزان پیشین است.
همچنین براس��اس پژوهش های صورت گرفته، 
قراردادهای بانکی بر حس��اب ارقام اس��می تعیین و 
تصریح می شود که بروز تورم منفی، به  منزلۀ ناتوانی 
وام گیرندگان از پرداخت مازاد به بانک ها و به همین 

نح��و ناتوانی بان��ک از پرداخت مازاد به س��پرده ها 
است. در شرایط عادی اقتصاد که قراردادها اسمی و 
غیرشاخص بندی شده است، عدم رشد پول به معنای 
فروریختن تمامی قراردادهای اس��می به ویژه سیستم 
بانکی اس��ت. به همی��ن نحو، ت��الش بنگاه ها برای 
افزایش س��ودآوری به شکل گسترش سرمایه گذاری 
و توس��عۀ تجهیزات و نیروی کار، یا حتی کسب سود 
اسمی بیش��تر در شرایط تورمی، تنها زمانی در عمل 
تحقق می یابد که پیش تر حجم بیش��تری از پول به 

اقتصاد تزریق شده باشد.
در صورت اجتناب از رش��د نقدینگی به میزان 
متناسب با این اقتضاء، رکود و ورشکستگی دامن گیر 
اقتصاد خواهد شد و کسب سود بیشتر توسط برخی 
کسب وکارها به قیمت زیان دیگران حاصل می شود. 
بنابراین افزایش س��ود به صورت سرجمع برای همه 
بنگاه ها بدون افزایش پول موجود، غیرممکن است.

تغییر بهره بانکی، بعد از انتخابات ۹۶

كاهش نرخ سود منتفی شد

3 سال گذشت؛

جای خالی الفبای مقاومت 
در بحران اقتصادی

معاون برنامه ریزی و توسعه آبفای کشور با 
ني گ���ا ند بیان اینکه تا پایان امس��ال جشن آبرسانی ز

مستمر به ۵ هزار روستا با جمعیتی بالغ بر 
۴،۲ میلیون نفر برگزار می شود،گفت: کمیسیون تلفیق اختصاص 

۳۰۰ میلیون دالر به آبرسانی روستایی را تصویب کرد.
علی اصغر قانع در گفت  گو با فارس با اش��اره به اینکه گزارش 
اقداماتی که در س��ه س��ال گذش��ته در بخش آبرسانی روستایی 
انجام ش��ده است تا پایان امس��ال ارائه خواهد شد، گفت: جشن 
آبرسانی مستمر و پایدار بیش از ۵ هزار روستا با جمعیتی بالغ بر 

۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تا پایان امسال انجام خواهد شد.
وی افزود: در بودجه س��ال 9۶ ه��م در ردیف اجرایی و هم 
تملک دارایی اعتبار خوبی از سوی دولت برای آبرسانی روستایی 

پیش��نهاد شده است،در مجلس هم تا االن ۳۰۰ میلیون دالر در 
کمیسیون تلفیق تصویب شده است. قانع گفت: پیش بینی ما این 
اس��ت که در س��ال آینده هم بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان منابع 

مالی دراختیار آبرسانی روستایی قرار گیرد.
پیشتر با موافقت مقام معظم رهبری از محل صندوق توسعه 
ملی ۵۰۰ میلیون دالر برای آبرس��انی روستایی اختصاص یافته 
بود که تاکنون از این محل بیش از 9۰۰ مجتمع آبرسانی احداث 
و یا در حال س��اخت اس��ت. به همین منظور مجلس قصد دارد 

۳۰۰ میلیون دالر دیگر به این امر اختصاص دهد.
به گفته وی جمعیت تحت پوشش آب شرب سالم و بهداشتی 
برای روس��تاها در حال حاضر 7۴ درصد اس��ت و پیش بینی ما این 
است که تا پایان امسال با تمهیدات انجام شده به 8۲ درصد برسد. 

معاون برنامه ریزی و توسعه آبفای كشور خبر داد
جشن آبرسانی به ۵۰۰۰ روستا تا پایان امسال

درحالی پاالیشگاه آبادان قرار است با صرف 
هزینه ۳ میلیارد دالر توس��عه پیدا کند که ط�اي س�یاه

در جهان پاالیشگاه هایی با ضریب پیچیدگی 
بسیار باالتر با هزینه های به مراتب کمتر توسعه پیدا کرده اند.

به گزارش فارس، براس��اس اعالم مسئوالن شرکت ملی پاالیش 
و پخش فراورده های نفتی قرار است ۶ پاالیشگاه کشور با هزینه 1۴ 
میلیارد دالر بازسازی شود. یکی از پاالیشگاه هایی که قرار است کار 
بازسازی آن توسط شرکت ساینوپک چین به زودی آغاز شود پاالیشگاه 

آبادان است که برای بازسازی آن ۳ میلیارد دالر هزینه نیاز است.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی 
تاکنون 1.۳ میلیارد دالر برای بازس��ازی فاز اول این پاالیشگاه تامین 

اعتبار شده است و به زودی مابقی این مبلغ نیز تامین خواهد شد.

بررس��ی های از روند بازس��ازی پاالیش��گاه های دنیا حاکی از 
آن اس��ت که ظاهرا چینی ها کار بازس��ازی پاالیشگاه آبادان را در 
شرایطی که ایران تحریم نیست گران تر از مابقی پاالیشگاه ها انجام 
می دهد. همچنین در پاالیش��گاه وادینار که یکی از پاالیشگاه های 
زیرمجموعه ش��رکت پاالیشی اس��ار هند است با هزینه ۲ میلیارد 
و ۴۰۰ میلی��ون دالر ظرفیت پاالیش��ی خود را ۲۰۰ هزار بش��که 
افزایش داد که با ضریب پیچیدگی حدود 11 برای پاالیش جدید 

هر بشکه نفت خام )پربرل( 1۲ هزار دالر هزینه شد.
بنابر این گزارش، اما با نگاهی به ش��رایط پاالیش��گاه آبادان 
که قرار است با هزینه ۳ میلیارد دالری توسعه پیدا کند، پس از 
توس��عه قرار اس��ت تولید نفت کوره آن به ۲۰ درصد برسد، رقم 

مورد نظر چینی ها قابل تامل به نظر می رسد.

در شرایط پسابرجام رخداد؛
پیشنهاد گران چینی ها برای نوسازی پاالیشگاه آبادان 


