
ارائه تسهیالت 12 درصدی بانک 
توسعه صادرات برای شرکت های 

دانش بنیان
رئی��س اداره کل ص��ادرات کاالی بان��ک توس��عه 
صادرات از ارائه تسهیالت 12 درصدی برای شرکت 

های دانش بنیان خبر داد.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه صادرات 
ایران، در راس��تای اجرای تفاهم نامه منعقد ش��ده 
بین بانک توس��عه صادرات ای��ران و معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری، بانک توسعه صادرات 
ایران به ش��رکت های دانش بنی��ان اعم از فعالین 
عرصه صادراتی کش��ور، تکمی��ل کنندگان زنجیره 
صادراتی و فعالیت هایی که به هر نحو مانع خروج 
ارز از کشور می ش��وند، تسهیالت با نرخ ترجیحی 
پرداخت می کند.سید حسین حسینیان در آستانه 
هفت��ه دولت ضم��ن اعالم ای��ن خبر، اف��زود: این 
تسهیالت که از محل منابع تلفیقی صندوق توسعه 
مل��ی و منابع داخلی بانک تامین ش��ده با همکاری 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی با ه��دف تعدیل نرخ 
س��ود، با نرخ حداکثر 12 درصد در اختیار شرکت 
های دانش بنیان قرار می گیرد.وی اظهار داش��ت: 
شرکت های دانش بنیان واجد شرایط که از طریق 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری معرفی 
می شوند می توانند در دو بخش تامین مالی طرح 
و سرمایه در گردش مورد نیاز از تسهیالت یاد شده 

بهره مند شوند.

پیام تبریک مدیر عامل بانک رفاه به 
مناسبت روز پزشک

مدی��ر عامل بان��ک رف��اه کارگ��ران در پیامی فرا 
رسیدن یکم ش��هریور ماه مصادف با روز پزشک را 
به پزشکان و جامعه پزشکی کشور تبریک گفت.به 
گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام 

به این شرح است:
فرا رسیدن یکم ش��هریور ماه زادروز طبیب نامدار، 
برجس��ته و نابغه بزرگ ایرانی، شیخ الرئیس ابوعلی 
سینا و روز پزشک را محضر گرانقدر تمامی پزشکان 
س��رزمینمان صمیمانه تبریک ع��رض می نمایم.به 
راس��تی شما پزش��کان و طبیبان معزز و برجسته، 
ش��ما ناجیان س��پیدپوش زمینی چه ش��جاعانه و 
دالورانه ایستادید پای قس��م، صبورانه و متعهدانه 

تالش کردید تا زندگی از نفس نیفتد.
به واق��ع کالم عاجز اس��ت از توصیف انب��وه رنج و 
محنتی که به واس��طه شیوع ویروس شوم و بی رحم 
کرونا متحمل گش��تید.نام و جایگاه جلیل القدر شما 
پزش��کان و اطبا همواره واال و برجسته بوده و هست 
اما نقش بی بدیل و ارزش��مند ش��ما در راه مبارزه با 
وی��روس کرونا و تالش ب��رای نجات جان هموطنان 
مبتال به بیماری، همواره و همیش��ه بر جریده تاریخ 
ثب��ت و ضبط خواهد ماند. بانک رفاه به عنوان بانک 
سالمت محور کش��ور مفتخر و خرسند است که به 
شما تالشگران عرصه سالمت خدمات ارائه می کند. 
بانک رفاه کارگران به پاس ارج نهادن به جانفشانی و 
ایثار پزشکان محترم همواره اهتمام داشته با طراحی 
و عرضه خدمات و محصوالت بانکی در شأن و منزلت 

این جامعه معظم و گرانقدر، قدردان باشد.

پیام تبریک مدیرعامل  بانک توسعه 
تعاون به مناسبت آغاز هفته دولت

هفته نخست ش��هریورماه هرسال بانام و یاد بزرگ 
مردانی از این مرزوبوم عجین ش��ده که دولتمردی 
را نه با منصب و عنوان که با خون و ش��هادت خود 
معنا کردند. این مناس��بت اما امس��ال رنگ و بویی 
صدچندان از شهادت و ایثار دارد چراکه با روزهای 
عزاداری س��ید و س��االر ش��هیدان تاریخ اباعبداهلل 
الحس��ین )ع( و ی��اران بی مانندش همزمان ش��ده 
است. این ایام که تجلی خدمت صادقانه و بی تکلف 
و محم��ل مفاهیم بلندی همچون ش��هادت و ایثار 
اس��ت، فرصت مناس��بی برای تبیین خدمات نظام 

اسالمی به آحاد مردم است.
. بانک توس��عه تع��اون به عنوان ب��ازوی مؤثری در 
تحقق اهداف اقتصادی دولت، همواره در سال های 
فعالیت خود تالش کرده تا بخش قابل توجهی از بار 
مس��ئولیت ها را بر دوش گی��رد و تأثیرگذاری ویژه 

خود را در این بخش به اثبات رساند.

اخبار

گزارش

صدور مجوز تامین مالی پتروپاالیشگاه ها منوط به تشکیل 
جلس��ه هیأت امنای صندوق توسعه ملی است ولی تاکنون 
رئیس جمه��ور و وزیر نفت پیگیری الزم برای برگزاری این 

جلسه را نکرده اند.
  ای��ران به عنوان یکی از دارن��دگان منابع نفت و گاز دنیا، 
ظرفیت باالیی برای رش��د و توس��عه اقتصادی دارد و این 
منابع خدادادی می تواند موتور محرکه اقتصاد کش��ور قرار 
گیرد. اما در حال حاضر همین منابع نفتی به پاشنه آشیل 
اقتصاد کش��ور تبدیل ش��ده  اس��ت و هر زمان آمریکا اراده 
ک��رده با اعمال تحریم های نفتی، ص��ادرات نفت خام و در 
نتیج��ه اقتصاد ای��ران را در تنگنا قرار داده  اس��ت. در این 
راستا کارشناس��ان معتقدند که رهایی از خام فروشی نفت 
و حرکت به س��مت توسعه پتروپاالیشگاه ها باید به یکی از 

اولویت های وزارت نفت تبدیل شود.

افزایش حاشیه سود طرح های پاالیشی 
با اعطای تنفس خوراک

تیر ماه 98 در اوج تحریم های نفتی ایران، مجلس ش��ورای 
اس��المی طرحی را با نام »توسعه صنایع پایین دستی نفت 
و میعانات گازی با اس��تفاده از س��رمایه گ��ذاری مردمی« 
تدوین و تصویب ک��رد. ایده اصلی این طرح اعطای تنفس 
خوراک به پاالیشگاه ها است. در روش تنفس خوراک، ابتدا 
یک پتروپاالیش��گاه به کمک سازمان بورس و با استفاده از 
س��رمایه های مردمی تامین مالی می ش��ود و طی مدت 4 

سال ساخته می شود.
پس به محض بهره برداری به اندازه میزان س��رمایه گذاری 
انجام ش��ده برای احداث پتروپاالیش��گاه از یک تا دو سال 
تنفس خوراک برخوردار می ش��ود. ای��ن تنفس خوراک از 
محل نفتی اس��ت که به دلی��ل تحریم های نفتی با کاهش 
تکلیف��ی تولید مواج��ه ش��ده و در مخازن نفتی کش��ور، 
بالاستفاده محصور شده است. به این معنا که پتروپاالیشگاه 
یک تا دو س��ال خوراک نفت خام را از صندوق توسعه ملی 
دریافت می کند، ولی هزینه خوراک را علی الحساب پرداخت 

نمی کند و جزء بدهی پتروپاالیشگاه به حساب می آید.
این پتروپاالیش��گاه نفت خام را به محصوالت پاالیش��ی و 
پتروش��یمیایی قاب��ل صادرات تبدیل می کن��د و به فروش 
می رس��اند و از این طریق در همان س��ال اول بهره برداری 
کل هزینه س��رمایه گذاری ش��ده توس��ط مردم را همراه با 

س��ود به آنها برمی گرداند و در عین حال مردم س��هامدار 
پتروپاالیش��گاه نیز باقی می مانند. این روش می تواند سود 
40 درصدی تضمینی به مردم را به کمک سازمان بورس و 
صندوق توسعه ملی ارائه دهد. در واقع تنفس خوراک اعطا 
شده به پتروپاالیش��گاه در حکم وام یا تسهیالتی است که 
طی 8 س��ال توسط پتروپاالیش��گاه به صندوق توسعه ملی 
بازگشت داده می شود. بنابراین اعطای تنفس خوراک نقش 

مهمی در باالبردن حاشیه سود و جذابیت پروژه دارد.
قانون مصوب مجلس درباره احداث پتروپاالیشگاه ها مزایای 
زیادی را می  تواند به همراه داش��ته باشد که از جمله آن ها 
می ت��وان به تبدیل ش��دن تهدید تحریم نف��ت به فرصت 
صادرات فراورده های پتروپاالیش��ی، بازگشت سرمایه کلی 
پروژه بالفاصله پس از بهره برداری، حاشیه سود بسیار باالتر 
پتروپاالیشگاه ها نسبت به پاالیشگاه های فعلی و همچنین 
هدای��ت نقدینگی ب��ه پروژه های مولد و گ��ره زدن بخش 
واقع��ی اقتصاد کش��ور به بازار بورس و جلوگیری از رش��د 

حبابی این بازار اشاره کرد.
دی ماه سال گذش��ته آیین نامه اجرایی این قانون در هیات 
وزیران تصویب ش��د و پ��س از آن وزارت نفت برای جذب 
سرمایه گذار جهت احداث پتروپاالیشگاه ها فراخوان عمومی 
صادر کرد. تا پایان س��ال 98 ش��رکت های فعال زیادی در 
حوزه نفت و گاز درخواست اولیه و طرح های امکان سنجی 
خود را برای س��اخت انواع پتروپاالیش��گاه ب��ه وزارت نفت 
ارسال کردند. وزارت نفت پس از بررسی درخواست ها، ۷4 
ط��رح را تایید اولیه کرد و در نهایت در پایان تیرماه و پس 
از تکمیل بررس��ی ها 24 طرح را از لحاظ توانمندی مالی و 
مطالعات فنی و اقتصادی واجد شرایط دانست که باید برای 

تامین مالی از بورس اقدام شود.
هم اکنون بی��ش از یک ماه از موعد تایید نهایی طرح های 
پاالیش��ی می گ��ذرد و هنوز ه��م خبری از ش��روع فرآیند 
تامی��ن مالی این طرح ها از بازار بورس نیس��ت. این تاخیر 
در حالی است که هوش��نگ فالحتیان معاون وزیر نفت از 
آغاز تامین مالی این طرح ها از نیمه دوم مردادماه خبر داده 
بود. فالحتیان در این ب��اره گفت: »من امیدوارم طرح های 
پتروپاالیشی بسیار زودتر تعیین تکلیف شود و تا 26 تیرماه 
مس��ئولیت وزارت نفت مبنی بر معرفی طرح های منتخب 
انجام ش��ود. هر زمانی ک��ه هیئت امنای صن��دوق میزان 
تنفس خوراک را اعالم کند، وزارت نفت می تواند بالفاصله 

مجوزه��ای تامین مالی طرح ها از بازار س��رمایه و بورس را 
ص��ادر کند. من امیدوارم در ص��ورت تعجیل هیئت امنای 
صندوق در برگزاری جلس��ه، عملیات جذب س��رمایه های 

مردمی از بورس از نیمه دوم مردادماه آغاز شود«.
در ح��ال حاض��ر وضع بورس نس��بت به یک ماه گذش��ته 
تغییر کرده اس��ت و از روند صعودی به نزولی تغییر حالت 
داده اس��ت. یعنی در س��ایه تعلل یک ماهه در تامین مالی 
پاالیش��گاه ها از بورس هم اکنون ش��اید آن شرایط مطلوب 
گذشته برای تامین مالی پاالیشگاه از بورس وجود نداشته 

باشد.
همچنین چهارشنبه هفته گذشته نیز بیژن زنگنه وزیر نفت 
در این باره اظهار داشت: »وزارت نفت می تواند همین فردا 
مجوز تأمین مالی ای��ن طرح ها از بازار بورس را صادر کند 
ول��ی در حال حاضر منتظر هس��تیم هیأت امنای صندوق 
توسعه ملی جلسه ای تش��کیل دهند و زمان بندی تعهدات 
صن��دوق را در آن جلس��ه برای اعط��ای تنفس خوراک به 

پاالیشگاه ها اعالم کنند«.
در واقع به گفته مس��ئولین وزارت نف��ت، دلیل اصلی آغاز 
نش��دن فرآیند تامین مالی پاالیش��گاه ها از بورس، برگزار 

نش��دن جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی به ریاست 
حس��ن روحانی رئیس جمهور برای تعیین س��هم س��االنه 
میزان تنفس خوراک پاالیشگاه ها است. موضوعی که باعث 
شده است فرصت طالیی برای تامین مالی طرح ها از بورس 

از بین ببرد.
در این بین در حالی وزارت نفت تمامی مس��ئولیت تاخیر 
در تامی��ن مال��ی پاالیش��گاه  ها را بر عهده هیئ��ت امنای 
صندوق توس��عه ملی و ش��خص رئیس جمهور میداند که 
به نظر میرس��د بی��ژن زنگنه وزیر نف��ت پیگیری های الزم 
ب��رای برگزاری این جلس��ه و هماهنگی با رئیس جمهور را 
انجام نداده اس��ت. وگرنه مگر امکان دارد که برای تس��ریع 
در اجرای طرحی با این اهمیت باال بین وزیر نفت و رئیس 
جمهور حداق��ل هماهنگی ها صورت نگی��رد و این فرصت 

مناسب برای تامین مالی طرح ها از بین برود.
در مجموع مقصر این فرصت سوزی از این دو گزینه موجود 
یعنی بیژن زنگنه وزیر نفت و حسن روحانی رئیس جمهور 
خارج نیست که در صورت عدم موفقیت این طرح در جذب 
س��رمایه از بازار بورس باید پاس��خگوی فرصت سوزی های 

انجام شده باشند. فارس
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رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
اعالم کرد

تأمین زمین ساخت ۵۰ هزار 
واحد مسکن ملی

رئیس بنیاد مس��کن انقالب اس��المی گفت: بر 
اس��اس تازه ترین آمار، متقاضیان مس��کن ملی 
تحت مس��ئولیت این بنیاد 220 میلیارد تومان 
آورده اولیه طرح را واریز کردند. علیرضا تابش در 
خصوص آخرین اقدام بنیاد مسکن برای اجرای 

طرح اقدام ملی مس��کن، گف��ت: کلنگ افتتاح 
تعدادی از واحدهای مسکن ملی تحت مسئولیت 
بنیاد در هفته دولت به زمین زده می شود. رئیس 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اشاره به این مطلب 
که در مجموع معادل ۵0 هزار واحد در چند گروه 
ساخت مسکن ملی در اختیار بنیاد مسکن قرار 
گرفته است، افزود: از حدود ۵0 هزار واحدی که 
تأمین زمین ش��ده حدود 1٣ هزار واحد توسط 
بنیاد مس��کن، مس��تقیماً احداث می شود، 11 
هزار و 44۷ واحد توس��ط خود مردم و به شکل 
مشارکتی با حمایت بنیاد مسکن، 14 هزار و 8٣4 
واحد به شکل انبوه سازی توسط انبوه سازان زیر 
نظر بنیاد و 9 هزار و 400 واحد انفرادی ساخته 
خواهد شد. تابش اعالم کرد: بر اساس تازه ترین 
آمار، تاکنون پرونده ۵124 متقاضی مسکن ملی 
کامل ش��ده که این تعداد آورده اولیه واحدهای 
خود را تأمین کرده و در حسابی به همین منظور 
واری��ز کرده اند که رقمی مع��ادل 220 میلیارد 

تومان، است. وزارت راه و شهرسازی 

رئیس اتحادیه طال اعالم کرد؛
 خرید طالی باالی 1۵ میلیون 

تومان فقط با کارت ملی
رئیس اتحادیه طال و جواهر از الزامی ش��دن 
ارائ��ه کارت ملی زمان خرید طال و س��که از 
واحدهای طالفروش��ی خبر داد و گفت: این 
بخش��نامه در راس��تای مبارزه با پولشویی از 

یک سال و نیم قبل ابالغ شده است.
ابراهیم محمدولی  اظهار داشت: از یک سال 

و نیم قبل بخش��نامه ای را به واحدهای طال 
فروش��ی ابالغ کرده بودی��م که طبق آن این 
واحدها برای فروش طالی باالی 1۵ میلیون 
توم��ان باید کارت ملی خریدار س��که و طال 
را اخذ کرده و ش��ماره مل��ی آن ها در فاکتور 

درج کنند.
وی اف��زود: ارائه کارت ملی برای خرید طال و 
س��که به منظور جلوگیری از پولش��ویی بوده 
و این تصمیم نیز در راس��تای بخش��نامه های 
ابالغی اتاق بازرگانی به اتحادیه ها اتخاذ شده 
اس��ت. رئیس اتحادیه ط��ال و جواهر با تأکید 
براینکه باید هویت خریدار طال و س��که برای 
واحدهای طال فروش��ی مشخص شود، درباره 
اینکه آیا این بخشنامه به منظور اخذ مالیات 
از خریداران طال و سکه ابالغ شده است گفت: 
تصمی��م درب��اره دریافت مالیات با س��ازمان 
مالیاتی اس��ت و در این خصوص بخشنامه ای 
به ما ابالغ نش��ده اس��ت، این موضوع فقط به 

منظور مبارزه با پولشویی است.  تسنیم

وزیر جهادکشاورزی خبرداد؛
نزدیک شدن به ساخت واکسن 

ایرانی کرونا
وزیر جهاد کش��اورزی از سپری شدن مرحله 
آزمایش حیوانی واکسن ضد کرونای موسسه 
واکسن و سرم سازی رازی و آماده شدن برای 
فاز اول آزمون بالینی، فاز »کلینیکال ترایل« 
)clinical trail( خبر داد و گفت: امیدواریم 
این فاز به زودی سپری شود و شاهد دستیابی 

به ساخت واکسن کرونا در کشور باشیم. کاظم 
خاوازی درباره اقدامات انجام شده برای مقابله 
با ویروس کرونا، افزود: بزرگترین واکسن س��از 
کشور، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 

رازی است که حدود 9۵ سال قدمت دارد.
وی اظهار داشت: همکاران ما زیر نظر مستقیم 
وزارت بهداش��ت نس��بت به تحقیق در زمینه 
دس��تیابی به  واکسن اقدامات گس��ترده ای را 
انجام دادند و واکس��ن تمام آزمون های مرحله 
حیوان��ی خود را س��پری ک��رده در حال تهیه 
مستندات و ارائه آنها به وزارت بهداشت هستند. 
که پس از ارایه این مستندات به وزارت بهداشت 
ک��ه این کار ب��ا همکاری و هماهنگ��ی وزارت 
بهداشت انجام شد، برای فاز اول آزمون بالینی، 
فاز »کلینیکال ترایل« )clinical trail( آماده 
می شوند که اولین تیمی هستند که وارد این فاز 
می ش��وند. خاوازی خاطرنشان کرد: امیدواریم 
این فاز به زودی سپری شود و شاهد دستیابی 

به واکسن کرونا در کشور باشیم. ایرنا 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

مقصر اصلی در دسترس نیست؛

فرصت سوزی در تامین مالی پتروپاالیشگاه ها از بورس

 اکبر اقبالی 

از دیگ��ر اهداف و نتایج اجرای این ط��رح می توان به زیر 
پوشش قرار گرفتن ٣4 هزار هکتار از زمین های کشاورزی 
منطقه ای، تامین آب آش��امیدنی و رفع نیاز صنایع به آب 
در راس��تای افزایش رفاه و تولی��د ثروت ملی و منطقه ای، 
اش��تغال زایی در راس��تای بهبود شرایط اس��کان و جذب 
جمعی��ت و نی��ز ایجاد پراکن��ش جمعیتی مناس��ب تر در 

نقاط مرزی، ارتقای امنیت سیاس��ی و اقتصادی منطقه و 
در نهایت افزایش ظرفیت ذخیره س��ازی س��دها و ظرفیت 
س��امانه های انتقال آب آتی اشاره نمود که سهم به سزایی 

در نیل به پیشرفت و عدالت روزافزون ایفا نموده است.
طرح توس��عه مناب��ع آب و خاک در نواحی م��رزی ایالم و 
کرمانش��اه دارای ٣60 کیلومت��ر کان��ال و خ��ط لوله و 1٣ 
ایس��تگاه پمپاژ اس��ت و تونل های انتقال آب این پروژه، از 
ش��اهکارهای بی نظیر نظام مهندسی در خاورمیانه به شمار 
م��ی رود. با اجرای این طرح، حدود 900 میلیون مترمکعب 
آب در اختیار استان های کرمانشاه و ایالم قرار می گیرد. این 
سامانه، مروارید درخشان و حیات بخِش آب را چونان صدفی 
در میان خود نگاه داش��ته و به عنوان امانتی برای آیندگان 
حف��ظ خواهد کرد تا دیگر غربت خشکس��الی و تجربه تلخ 

تشنگی، رخت از این دیار همیشه مظلوم و محجوب بربندد 
و با جاری شدِن این گوهر ناب در دشت های خشک، آرامش 

سهم نسل های امروز و فردایشان گردد.
منطقه غرب کش��ور به دلیل آس��یب های ناش��ی از جنگ 
تحمیلی، پراکندگ��ی اقدامات عمران��ی در طول دهه های 
متمادی، ضعف بنیان ه��ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
و نیز ناکافی بود سرمایه گذاری های عمرانی، همواره در شما 
مناطق محروم و در حاشیه مانده ی کشور قرار داشته است. 
تا پیش از این، خالی ش��دن روستاها از ساکنین، بی سوادی 
کشاورزان و نرخ باالی بیکاری در نقاط شهری و روستایی، 
چالش های سختی پیش روی مردم منطقه به شمار می رفته 
اس��ت. با اجرای طرح توس��عه منابع آب و خاک در نواحی 
م��رزی ایالم و کرمانش��اه و جلوگیری از خ��روج منابع آبی 

با ارزش از کش��ور، امکان توسعه کش��اورزی و صنعتی در 
منطقه فراهم شد تا در پی آن ایجاد اشتغال و تولید ثروت 
ملی، باع��ث ایجاد رونق در عرصه اقتصادی، ارتقا در عرصه 
فرهنگی و بهبود وضعیت در عرصه اجتماعی گردد که خود 
گامی مهم و استوار در مسیر پیشرفت و عدالت کشور خواهد 
بود. اجرای چنین طرحی، همچون کاشتن نهالی در مسیر 
پیش��رفت و عدالت است که نیازمند پرورش دادن از طریق 
بهره برداری درست و بهینه است تا به صورت درختی پربار 
و تنومند به نس��ل های بعد تقدیم گردد. اکنون و با اجرای 
این طرح، گوهر زالل و پاکی که خداوند برای سیراب کردن 
زمینیان فرومی بارد یا از زمین می جوشاند، در رگ های این 
طرح ش��ریان یافته و بار دیگر آهنگ دلنواز هس��تی را در 

گوشمان جاری خواهد ساخت.  )قسمت دوم(

یادداشت

خنکای آب بر لب های 
خشکیده ی نواحی مرزی

وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی خواس��تار افزایش س��رمایه 
بانک رفاه به میزان 20 هزار میلیارد تومان ش��د تا قدرت و 
توان وام  دهی و خدمت رس��انی این بانک به بازنشستگان 

سازمان تامین اجتماعی ارتقاء پیدا کند.
محم��د ش��ریعتمداری با اش��اره ب��ه خدمات بان��ک برای 
بازنشس��تگان س��ازمان تأمین اجتماعی، گفت: تأس��یس 

باشگاه مستمری بگیران س��ازمان تأمین اجتماعی یکی از 
مهم ترین آنها به شمار می رود و قابل تقدیر است.

وی اضافه کرد: افزایش س��قف تسهیالت قرض الحسنه از دو 
به پنج میلیون تومان و حذف ضامن، از دیگر امور با ارزش��ی 
است که در بانک رفاه کارگران انجام شده است. شریعتمداری 
ضمن قدردانی از مدیریت بانک رفاه  و تالش کارکنان آن در 

خدمت رس��انی، گفت: ارائه طیف بسیار متنوعی از خدمات و 
محصوالت همراه با نوآوری و خالقیت، باال بردن سطح کفایت 
سرمایه  و ایجاد یک بانک پاسخگو از ویژگی های کنونی بانک 
است.  وی ضرورت تدوین میثاق  نامه میان مدیران، کارکنان 
و بان��ک را مورد تأکید قرار داد و افزود: تدوین این میثاق نامه 
و آگاهی به اصول، موازین و استانداردهای عملکردی می تواند 
تأثی��ر ویژه ای ب��ر ارتقا و اعتالی بیش از پیش بانک داش��ته 
باش��د و الزم است برای نظارت بر حس��ن اجرای میثاق نامه، 

کمیته های مختلفی در بانک شکل بگیرد.
وزیر تعاون جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی را 
مهم دانست و خاطرنشان کرد: وظیفه امروز همه ما باال بردن 

س��رمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. نظام بانکی و بانک 
رفاه  با شفافیت عملکردی می تواند  نقش تأثیرگذاری در این 
حوزه داش��ته باشد، ایجاد س��المت و صالح به جای فساد در 
مجموعه نظام بانکی  این  امر مهم را به منصه ظهور می رساند. 
وی با اشاره به اینکه شرایط مطلوبی فراهم شده تا دولت برخی 
از بدهی های خود را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد، گفت : 
اکنون با اعتمادی که میان دولت و سازمان تأمین اجتماعی به 
وجود آمده، بسیاری از مطالبات سازمان در حال وصول است 
و نخستین ثمره آن وصول ٣2 هزار میلیارد تومان منابع بوده 
و ب��زودی مبلغ ٣0 هزار میلیارد تومان دیگر وصول و محقق 

می شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار شد؛

لزوم افزایش توان وام دهی بانکی به بازنشستگان 


