تجارت

خونه به خونه

یک میلیارد دالر؛ ظرفیت صادراتی ایران به پاکستان

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اش��اره به صادرات یک میلی��ارد دالری ایران به
پاکستان ،این رقم را در برابر ظرفیتهای تولیدی ایران ناچیز خواند و بر لزوم توجه به
توسعه استان سیستان و بلوچستان با اجرای طرحهای صنعتی و معدنی تاکید کرد.
رضا رحمانی با بیان اینکه راه نجات و رونق تولید در س��ال  ۹۸صادرات به
کشورهای همسایه اس��ت ،گفت :در مرز شرقی ایران ،کشور پاکستان ساالنه ۶۰
میلی��ارد دالر انواع کاال از دیگر کش��ورها واردات دارد که کمتر از یک میلیارد آن از
ایران اس��ت و در این خصوص باید با رایزنی و تالش موانع پیش روی مراوده تجاری با
پاکستان را از بین ببریم.
وی افزود :برای توس��عه صنعت ،معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان ضرورت
دارد که هدفهای روش��ن مش��خص شود و در این خصوص از نمایندگان مجلس ،سازمان
برنامه و ...نظرخواهی شود تا در مسیر اجرا با مشکل و ناهماهنگی روبهرو نشویم .شادا

کسب و کار

وجود  ۱۰هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی ،در هشتگرد

مدیرعامل ش��رکت عمران شهر جدید هش��تگرد ،با اشاره به وجود  ۱۰هزار
مس��کن مهر بدون متقاضی در این ش��هر جدید گفت :نیمی از این خانهها را در
قالب مسکن امید ،به صورت خودمالکی به فروش میرسانیم.
داوود صفدری با بیان اینکه س��اخت این ش��هر جدید از س��ال  ۶۴آغاز شد و
س��قف جمعیتپذیری آن ۷۰۰ ،هزار نفر و مساحت این شهر  ۴۳۷۰هکتار تعیین
ش��ده است ،اظهار داش��ت :در حال حاضر توسعه شهر جدید هشتگرد فعلی ،نامتوازن
است و پیوستگی در بافت و کالبد شهری وجود ندارد؛ چراکه شهرهای جدید در ایران ،از
محل منافع حاصل از آمادهس��ازی و فروش اراضی توسعه مییابد و این امر سبب میشود
رشد شهری در شهرهای جدید ،متوازن نباشد.
وی گفت :ساخت پروژههای مسکن مهر ،به نامتوازنتر شدن هشتگرد کمک کرد ،با
ایرنا
این حال وظیفه ما تکمیل واحدهای مسکونی در این شهر است.

تصویب حق مسکن  ۱۰۰هزار تومانی کارگران

معاون وزیر کار از تصویب حق مسکن  ۱۰۰هزار تومانی کارگران در نشست
دیروز کمیسیون اقتصادی دولت به ریاست وزیر اقتصاد خبر داد.
حاتم شاکرمی درباره آخرین وضعیت تصویب حق مسکن  ۱۰۰هزار تومانی
کارگران در س��ال  ،۹۸گف��ت :راجع به کمک هزینه حق مس��کن کارگران روز
گذش��ته جلسهای در کمیس��یون اقتصادی دولت به ریاس��ت آقای دژپسند وزیر
اقتصاد و با حضور وزرای اقتصادی برگزار شد.
وی از ب��ا بیان اینکه بعد از ارائه توضیحات الزم به اعضا ،خوش��بختانه کمیس��یون
اقتصادی دولت مصوبه ش��ورای عالی کار مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران به ۱۰۰
هزار تومان را تأیید کرد ،افزود :با توجه به فرایندی که در شورای عالی کار برای افزایش
حق مس��کن طی شده بود ،کمیسیون اقتصادی دولت نیز با افزایش آن موافقت کرد که
مهر
امیدواریم به زودی این مصوبه در جلسه هیأت وزیران به تصویب برسد.

معیـشت
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تالش ب��رای تش��کیل وزارت
بــــازار روز
بازرگانی در حالی است که در
ش��رایط فعلی ،ابزارهای قانونی کارآم��د در اختیار
دولت برای ساماندهی امور و تنظیم بازار وجود دارد؛
ابزارهایی که دولت نسبت به آنها بیتوجه است.
هفت��ه آین��ده قرار اس��ت یک��ی از پر س��ر و
صداترین طرحهای مجلس برای بازگشت به عقب
در دهه  ۹۰برای تصویب بررس��ی شود .طرحی که
براس��اس آن گام رو به جلوی ایران برای کم کردن
بروکراس��یهای اداری را دوباره به عقب میراند و
دعوای وزارتخانهه��ای بازرگانی و صنایع را مجدد
در صدر اخبار رسانهها قرار خواهد داد .کمتر کسی
از تج��ار ،فعاالن اقتصادی ،مدی��ران وقت صنایع و
بازرگان��ی و صنعتگ��ران دعواه��ای دو وزارتخان��ه
صنعت و بازرگانی و سرگردانی فعاالن اقتصادی در
کشمکشهای این دو وزارتخانه پیش از ادغام را از
یاد بردهان��د ،روزهایی که به اذعان مدیران و حتی
وزیر وق��ت بازرگانی ،نامههای درخواس��ت بخش
بازرگان��ی ،ماهها در کارتابل وزی��ر صنایع و معادن
وقت با هدف حمایت از تولید بیپاسخ میماند.
فرار از بار مسئولیت ،با یک اقدام واهی
داس��تان از روزهای سخت تصمیمگیریهایی
حکایت دارد که یک روی آن منافع بخش تجارت
و بازرگان��ی را تأمین میک��رد و روی دیگرش ،به
زی��ان حوزه تولید تمام میش��د .به ندرت آب این
دو بخ��ش در یک جوی میرفت و تضادها همواره
باقی ب��ود؛ گاه��ی تصمیمگیریه��ا در گیر و دار
بروکراس��یها ،آنقدر معطل میمان��د که اگر پس
از جلس��ات مداوم ،نتیجهای هم حاصل میش��د،
نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود.
سرانجام با ادغام این دو وزارتخانه زمینه برای
همگرایی این دو حوزه مهم و سرنوشتس��از حوزه
اقتصاد فراهم ش��د و این فرصت فراهم گردید که
تصمیم��ات این دو بخش ،با نگاهی واحد و مبتنی

سوءمدیریتها ادامه دارد؛

امید واهی برای ساماندهی بازار

ب��ر هم افزایی تولید و تج��ارت و در خدمت منافع
کالن اقتصاد کش��ور اتخاذ گردد و اینگونه نباش��د
ک��ه تصمیماتی در خدمت تنظیم ب��ازار ،به تولید
و تجارت خارجی کش��ور ضربه بزن��د یا بالعکس،
تصمیمات��ی انحصارطلبانه در حوزه تولید ،تجارت
یا تنظیم بازار را در معرض تهدید قرار دهد.
مه��دی غضنف��ری ،اولی��ن وزی��ر وزارتخانه
ادغام��ی صنعت ،مع��دن و تجارت گفت��ه بود« :با
ادغ��ام این دو وزارتخانه ما ت�لاش کردیم تولید و
تجارت یک مقوله منجس��م مدیریتی تلقی گردد؛
چنی��ن موقعیتی موجب انتقال س��ریع اطالعات و
تصمیمات در طول زنجیره تولید و تجارت میشد
ودر نتیجه ،بهرهوری باالتری را نس��بت به شرایط
تفکیک وزارتخانه به دس��ت میداد ...یکی از علل
پایین بودن بهره وری در کشورمان همین گسست
در فرآیندهای تصمیمگیری است .ما سعی کردیم
این یکپارچکی را به حداکثر برسانیم».
اما متأسفانه طی سالهای گذشته این وزارتخانه
بدلیل ناتوانی در استفاده از فرصتهای این ادغام ،و
ضعف مفرط دولت در تنظیم بازار داخلی که ناشی
از عدم اجرای درس��ت قانون انتزاع هم بوده است،
آدرس غلط داده و مش��کالت پیش آمده را ناشی از
بزرگ بودن این وزارتخانه عنوان میکنند.
دول��ت میخواه��د به بهانه س��وءمدیریتهای
تنظی��م ب��ازار و قیمتهای فزاین��دهای که بر روی
برخی کاالهای پرمصرف سبد خانوار اعمال میشود،
ال مسئولیت قانونی در تنظیم
دو وزارتخانهای که عم ً
بازار ندارند را احیا کند؛ این در حالی است که طبق
قان��ون انت��زاع ،وظایف بازرگانی بخش کش��اورزی
برعهده وزارت جهاد کش��اورزی است اما در اجرای
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ن��رخ حقالوکاله دریافت��ی بانک رف��اه کارگران از
سپردهگذاران ،حداکثر  3درصد تعیین شده است.
نرخ حقالوکاله این بانک در سال گذشته نیز معادل 3
درصد بود .حقالوکاله مبلغی است که بانکها در چارچوب
بانکداری اس�لامی و بدون ربا در قبال به کارگیری منابع
سپردهگذاران میتوانند از آنها دریافت کنند.

بانک صادرات ایران امسال با «طراوت»
به دنبال تحریک تقاضای کل

مدیرعامل بانک ص��ادرات گفت :تالش داریم تا در
سال  ٩٨با استفاده حداکثری از ظرفیت طرح «طراوت»،
برای «رونق تولید» ،تقاضای کل را تحریک کنیم.
حجتاهلل صیدی در دومین همایش  ٥٠٠مشتری
برتر این بانک در جمع صاحبان بنگاههای بزرگ اقتصادی
کشور ،ضمن ارائه گزارشی از دستاوردهای سال گذشته
این بانک ،مهمترین هدف بانک صادرات ایران در س��ال
 ٩٨را عرضه طرح ویژه اعتباری تولید این بانک با عنوان
«طراوت» اعالم کرد که براساس آن تمامی زنجیره تولید
ت��ا مصرف در تمامی صنوف و مصرفکننده نهایی را در
بر میگیرد .نامگذاری سال «رونق تولید» از سوی مقام
معظم رهبری ،نگرشی درست از وضعیت اقتصاد کشور
است و اگر میخواهیم اقتصاد در ریل صحیح خود قرار
بگیرد ،چارهای جز «رونق تولید» نداریم.
وی تصریح کرد :تمام مش��کل ما در س��رمایه در
گردشتولید نیست بلکه باید تقاضای کل نیز افزایش
پیدا کند .طرح طراوت بانک صادرات ایران که از هفته
آینده عملیاتی میش��ود ،با همین اس��تراتژی سمت
تقاضا را هدف گرفته و عالوه بر تولیدکنندگان و تامین
کنندگان مواد اولیه و صنایع معدنی ،همه صنوف و در
نهایت متقاضیان خرد را نیز در بر میگیرد.

جشنواره مهرانههای بانک کشاورزی
تا  15اردیبهشت

x¹
³

yÌv¦4v¸a#vZ3v°$v
¸!3vvaÌ#

|

3vvaÌ#!¸yÌv¦4v¸a#vZ3v°$v

14¶®°FE >µ#v±Ç°¹± µº°Ç¸d

©4²»°$¶¡©4!Ì#d4¶x|y³!#!³#!3vvaÌ#!¸yÌv¦4v¸a#vZ3v°$v
!º43v»vª~°¶xÇ°¹± µº°¨º$3v±®µve4¦Ì4x4#»ya»°3vxv»#
©v}a!v¸´»Z1¹y©|®¸°FE =? >?Óº#v}v}a!v´|¦vº#!|®¸° ºv±³2
}vxÇ°FE =? >C #¹°#!vavZÇºvd$vx4FE =? >QÓº#v
 vxÇ°µº°µ³xµ¸ ¶xÇ¸dKv]Ìv·¶´º·Ì¶»®a
!yÌv¦4v·N#vZ3v°$vÕ¸#¹®x %#
}®§BBQB=B=@ ²
3v°$v¬°v º°Õ»±°v#»±

³

µº°º}Ç¸d

x¹

Ä¿Zyf§{ÄËZyYÖÆ³M
_]ÄWYYZ]½YÂm{¯ºË»º¿ZyZ¼////¼Å{Â//Ö»ZyYZ¼//Ä]¹YfuYZ
»xËZeYÄf¨Å®Ëd¸Æ»¥dYÖf¬»Y~·dY¾Ì]Z»Ö§©Ôd^i½ZÅYÂyÖ¿Â¿Z«cY|Àf
Ä]½Md^iÁ©ÔÄ¤ÌÕYmYdÆmÖ¸»cZ¯ÁÄ»ZÀ//ZÀ¾fY{d//{{Z]Ä»Z¿ÁZ//f¿Y
{§|À¼mY_ZqÕÁÄ]Á¾]l¿Z¿»Y½Y|¿Z»Ö¿Z¿Ä]»YÁ©ÔÁkYÁ{YÄ¿Zyf
»  ¦·Y ¹ ||ÅYÂyd^iÄ]¹Y|«YcY¬»ª]Z»cÂ¾ËYÌ£{|ÌËZ¼¿Ä mY
{§Ö^WZZ »Y©ÔÁkYÁ{YÖ¼f

ÄÔ¯ÄÌWYmY¡Ô]YÖÆ³M
]|Ön¿ÄqÂ¯sZ^»k¯Ö¿Z//¿Ä]ÕÂ¿Ä»Â »Ä]Ä¸Ì//ÂÀË
Y³]Y]Ä¯©Â§ÄÔ¯Ã|¿ÁaZ°Å|]|uYÁÔaÖ]ÂÀm
»Ã|Ë{´¿ÄfyZÀ©Â§Ö¿Z¿{  wÂ»{d//aÂ»Z
\¸¶YµZË   ¢¸^»Z¼Ä¯{{´Ì»¡Ô]Y|ËY
Ôa²¿Y|//d]Z]YmÓY¹ÓµZË   ¢¸^»Á
Ä¬ÌiÁ{Â»Ä «YÕn»ÁÁ¨» Öf^i
ÃZ¼Ä]Ö·Z»Ì£Ä»Z¿Y«Y|À//ÁÃZ¼//ÖÀÅ|À//
]dyY{a¹|iY]Ä¯|ÌZ]Ö»Z°Å|]¾°//»®¿Z]Ä
cZ¨Ë//eYaÃ{Â¼¿ÄÌWYmYÁ|d//YÂy{Z°¿Zf//]ÄmÁ
«|//Z]Ö»s»YmY¾ËY{©Â§Ä//Ô°]Á{ZÄÌWYmYÖ//¿Â¿Z
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]|Z¼//ÄÌ¸cY¬»ª^ÖWYmYcZÌ¸¼Õ´Ë{ÖÆ³MZ//f¿Y½Á
 ¦·Y¹ ||ÅYÂy\Ì¬ e
» k¯d^iÕYmY|uYÁ½ÁZ

اعالم نرخ حقالوکاله به کارگیری
سپردههای سرمایه گذاری بانک رفاه

رئي��س هيأت مديره و مديرعام��ل بانك صنعت و
معدن به اتفاق هيأت همراه فردا چهارش��نبه به استان
لرستان سفر ميكند.
حسين مهري در اين سفر ضمن ديدار با مسؤالن
اس��تان از چندين واحد توليدي كه از سوي اين بانك
تسهيالت دريافت كردهاند ،بازديد خواهد كرد .ديدار با
صنعتگران و كارآفرينان و ش��ناخت چالش هاي پيش
روي توليدكنن��دگان به منظور حماي��ت از آنان و ارائه
راهكاره��اي الزم از ديگر برنامهه��اي مديرعامل بانك
صنعت و معدن در سفر به لرستان است.
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اخبار

سفر مديرعامل بانك صنعت و معدن
به لرستان
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بیتوجهی وزارت جهاد کشاورزی
به اجرای کامل قانون انتزاع
براساس قانون تمرکز ،کلیه اختیارات و وظایف و
امور مربوط به سیاستگذاری ،برنامهریزی و نظارت در
حوزههای صادرات ،واردات و تنظیم بازار محصوالت
کش��اورزی به وزارت جهاد کش��اورزی واگذار ش��د.
هدف از این قانون انسجام بخشیدن به پراکندگی و
شلختگیهای حاکم بر بدنه مدیریت عرضه و تقاضای
غذای اساسی مردم بود که دستاوردهای مهمی هم
علیرغم اجرای ناقص خود به همراه داشت.
با وجود دس��تاوردهای قابلتوجه قانون تمرکز،
اهتمام��ی از س��وی وزارت جه��اد کش��اورزی برای
پیادهسازی و اجرای کامل قانون مذکور وجود ندارد.
تنفیذ اختی��ارات قانونی خود در زمینه قاعدهگذاری
و سیاستگذاری تنظیم بازار به «سازمان حمایت از
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» ذیلِ وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،تهیه نکردن آییننامههای مربوط به
قانون تمرکز و عدم توجه به انتزاع بخش کش��اورزیِ
«سازمان توس��عه تجارت» از وزارت صمت و الحاق
آن به وزارت جهاد کش��اورزی ازجمله کمکاریهای
وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه است.
بر این اس��اس ،مش��کالت موج��ود در وزارت
صنع��ت ،مع��دن و تجارت ب��ا ارائ��ه راهکارهایی
منطق��ی و ب��دون تفکیک قابل حل اس��ت .تغییر
س��اختار فعل��ی وزارتخانه ،کاه��ش تصدیگری و
واگذاری برخی امور به تشکلها و اتحادیهها ،تهیه
و تدوین آییننامههای ادغام و ایجاد نظام ارزیابی
مهر
مناسب ازجمله این راهکارها هستند.
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قانون انتزاع ،وزارت جهادکشاورزی اهتمام الزم را از
خود نشان نداده است.
حال گویا برخ��ی مدیران دولت��ی راهکار فرار
از بار س��نگین فش��ارهای تنظیم ب��ازار را تفکیک
وزارت صمت و بازگش��ت به ترکیب قبلی میدانند
و میخواهند دو سال باقیمانده دولت را هم در این
جابجاییهای مدیران و کارمندان و انتخاب مدیران
و نقشه راه و دستورالعمل و استراتژی سپری کنند.
حال اکنون اعضای کمیس��یون صنایع مجلس
ش��ورای اس�لامی از رأی آوردن ط��رح تفکی��ک
وزارتخانهها در کمیسیون خبر میدهند و میگویند
به زودی و شاید ظرف یک هفته آینده در صحن علنی
موضوع نهایی ش��ود؛ به همین دلیل است که برخی
از هماکنون مشغول رایزنی برای تصاحب پستها و
فرصتهای شغلی ناشی از این تفکیک هستند و به
طور قطع ماهها زمان میب��رد تا وزارتخانههای تازه
تأسیس ،جان بگیرند و جرأت تصمیمگیری.
به اعتقاد بس��یاری از کارشناسان ،در تصویب
ناگهانی و فارغ از بررسی دقیق طرح تشکیل وزارت
بازرگانی ،اظهارنظرهای چند ماه اخیر رئیس جمهور
و مدیران ارشد کشور بی تأثیر نبوده است .چندی
پیش ،حس��ن روحانی رئیسجمهور در  ۱۵بهمن
 ،۹۷ط��ی صحبتهای تش��کیل وزارت بازرگانی را
تنها چاره پایان دادن به تالطمات اخیر بازار خوانده
و گفته بود« :بدون وزیر بازرگانی مستقل ،مسائل و
مش��کالت صادرات ،واردات و تنظیم بازار در کشور
حل نمیش��ود .اگر میخواهید م��ردم ،برای خرید
اجن��اس ،کمتر معطل بش��وند ،به عنوان مس��ئول
دولت خدمت شما عرض میکنم که راهی جز جدا
شدن وزارت بازرگانی وجود ندارد».

تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل ناتوانی دولت
موافق��ان تش��کیل وزارت بازرگانی معتقدند از
جمله وظایف این وزارتخانه ،تنظیم بازار محصوالت
است که در سایه ادغام چند سال پیش به فراموشی
س��پرده ش��ده و متولی مش��خصی برای آن وجود
ندارد؛ اما تاکید بر تشکیل وزارت بازرگانی با هدف
تنظیم بازار و کنترل قیمتها در حالی مطرح شده
اس��ت که تجربیات گذشته نشاندهنده خالف این
ادعا اس��ت و امیدی به س��امان بخش��ی مشکالت
مطرح ش��ده در بخش تنظیم بازار و کاهش قیمت
کاالهای اساسی سبد غذایی مردم با تشکیل وزارت
بازرگانی وجود ندارد .به عبارت دیگر ،افزایش قیمت
محصوالت وارداتی به کشور طی چند ماه گذشته به
خوبی نشان دهنده این موضوع است .عالوه بر این،
وزارت بازرگانی در صورت احیا فقط بهدنبال افزایش
واردات خواه��د بود و انگی��زهای برای تقویت تولید
صادرات محصوالت ایرانی نخواهد داشت.
در حال حاضر به واسطه تجمیع چند سال قبل
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،قوانین و ابزارهای
زیادی در اختی��ار وزارتخانههای صنعت ،معدن و
تجارت و نیز کشاورزی برای مدیریت و ساماندهی
بازار وجود دارد .قانون تمرکز ،س��تاد تنظیم بازار،
معاونته��ای بازرگان��ی وزارتخانهه��ای صمت و
کشاورزی و غیره ازجمله این ابزارها هستند که به
واس��طه آنها میتوان بر مشکالت ناشی از تنظیم
بازار فائق آمد .با این وجود دولت از ابزارهای فعلی
خود استفاده نمیکند و در انتظار ایجاد وزارتخانه
و س��اختار جدید است .س��اختاری که در صورت
تحقق ،عالوه بر تحمیل هزینههای مالی فراوان به
کشور اتالف زمان را به دنبال دارد.
موضوعی که نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی درباره آن گفت :بدون شک
با تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و تش��کیل یک وزارتخانه مس��تقل مشکالت مردم
برطرف نخواهد شد ،بلکه بر معضالت و چالشهای

کشور افزوده میشود .چون تأسیس وزارتخانه جدید
هزینههای سنگینی به دولت تحمیل میکند.
س��یدناصر موس��وی الرگان��ی اف��زود :دولت
بعض��ی از کمکاریها ،ناتوانیه��ا ،عدم نظارتها و
س��وءمدیریتهای موجود در کشور را میخواهد با
طرح تشکیل وزارت بازرگانی الپوشانی کنند.
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جش��نواره مهرانهه��ای باش��گاه مش��تریان بانک
کش��اورزی ویژه مش��تریانی که از درگاههای پرداخت
الکترونیکی بانک کشاورزی برای انجام عملیات خرید
ش��ارژ یا پرداخت قبوض استفاده میکنند ،تا روز 15
اردیبهشت  1398تمدید شد.
این جش��نواره با هدف تشویق و ترغیب مشتریان
به استفاده از روشهای پرداخت الکترونیک در راستای
حفاظت از محیطزیست از روز  15اسفند  97مقارن با
روز درختکاری آغاز شده است و تا روز  15اردیبهشت
 98ادامه خواهد داشت .اعضای باشگاه مشتریان بانک
کش��اورزی که در مدت برگزاری این جشنواره عملیات
خرید ش��ارژ یا پرداخت قبوض را از درگاههای پرداخت
الکترونیکی بانک کشاورزی شامل اینترنت بانک ،همراه
بانک ،کیوسک بانک و خودپرداز ( )ATMانجام دهند،
با مصرف این امتیازات ،جوایز نقدی دریافت میکنند.

عملکرد مطلوب بانک پارسیان
در بهبود وضعیت مردم در مناطق محروم

نماینده مردم زاهدان در مجلس ش��ورای اسالمی
از عملکرد بانکهای خصوصی به ویژه بانک پارس��یان
در سال  ۹۷تقدیر کرد.
علیمیار محمدی گفت :بالغ بر  75درصد جمعیت
اس��تان سیستان و بلوچستان اهل تسنن بوده و کمتر
از تس��هیالت بانکها استفاده کردند ،اما اتفاق مثبتی
که درسال گذشته رخ داد این بود که برخی از بانکها
بوی��ژه بانکهای خصوصی پیش قدم برای ارائه کمک
به مردم استانهای مرزی و حاشیهای شدند.
وی اف��رود :بان��ک پارس��یان ب��ا ارای��ه تس��هیالت
قرضالحسنه ازدواج ،خود اشتغالی ،تعمیر و ودیعه مسکن،
درمان و ...توانس��ت در بهبود وضعیت رفاهی مردم نقش
موثری ایفا کند .وی بیان کرد :بانک پارس��یان همچنین
تعهداتی در زمین اشتغالزایی روستایی و حمایت از تولید
داخلی و رونق کس��ب و کار نیز در استانهای محروم از
جمله سیستان و بلوچستان پرداخت کرده است که نتایج
مطلوب و اثرگذاری داش��ته است .تس��هیالت ارائه شده
که بخش��ی از آن توسط دولت ،بخش��ی دیگر به کمک
بانکهای خصوصی و بخشی دیگر به همت مردم و بخش
خصوصی بود در مناطق مرزی و حاش��یهای خصوصا در
شهرهایی مانند سیستان و بلوچستان که ازنظر جمعیتی
نزدیک به  50درصد آن را بافت روستایی تشکیل میدهد
توانسته است کمک موثری به تغییر سبک زندگی مردم و
کمک به رفاه حال آنان کند.

