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اخبار

سیاست روز ابهامات واگذاری کشت و صنعت مغان را بررسی می کند؛

درو کردن تعطیلی دشت مغان حاصل کاشت بذر بیتدبیری
هنوز با گذش��ت این همه س��ال از ابالغ و اجرایی ش��دن
اصل  44و پیرو آن خصوصی سازی به عنوان ،وجه پررنگ
واگ��ذاری ها در هاله ای از ابهام قرار دارند  .درس��ت مانند
خصوصی سازی که گفته می شود در راستای اجرایی شدن
اصل  44قانون اساس��ی انجام شده اما واقعیت ماجرا که
جستجو می شود این نکته حاصل می شود که نه تنها این
مالکیت به بخش خصوصی نرس��یده بلک��ه از یک مالکیت
دولتی به مالکیتی نیمه دولتی رس��یده است و دست آخر
نه خبر از اهلیتی است که باید باشد و نه تحقق اهدافی که
تدوین شده است.
نگاهی گذرا به پرونده ش��رکت های واگذار ش��ده در طول
این سالها به خوبی نشان می دهد که متولیان هیچ گاه آن
نگاه درس��ت و منطقی در مسیر اجرای این اصل را مدنظر
نداش��ته و تنها کوش��یده اند با برخی پوش��ش ها ظاهری
مس��یر را به شکل مطلوب نش��ان دهند غافل از آنکه ماه
هیچ گاه پش��ت ابر نمی ماند .در میان ش��رکت هایی که
مهر خصوصی س��ازی بر پیشانی آنها خورده و واگذار شده
اند این بار قرعه ابهامات به نام کشت و صنعت مغان افتاده
اس��ت  .ش��رکتی که تا پیش از این نیز بارها در مورد اما و
اگر های بر سر راه آن مورد تبادل نظر قرار گرفته بود.
رد پای یک ابربدهکار

کارشناس��ان و تحلیلگران در واکاوی مشکالت مطرح شده
پیش روی واگذاری این ش��رکت می گویند؛ این ش��رکت
هم مانند ش��رکت هفت تپه که در مس��یر واگ��ذاری با اما
و اگرهای بس��یار روبرو بوده و هست.داستان از آنجا شروع
ش��د که درگام اول قرار بود مالکیت آن را به فردی دارای
سوء سابقه اقتصادی بدهند که از قضا مسیر این واگذاری
میس��ر نشد و با کنار کشیدن آن ،تولید کننده یک شرکت
ش��یرینی و شکالت خواستگار این ش��رکت شد اما در این
میان قیمت��ی که برای آن مطرح کردند به قدری ناچیز و
غیر باور بود که بس��یاری از منتقدان چنین واگذاری را در
سطح مبادله یک پفک مطرح کردند.
البته این واگذاری غیرشفاف کشت و صنعت مغان ابهامات
دیگری را نیز به همراه داشت به طوریکه فرآیند اجرای آن

حدود  3سال به طول انجامید تا اینکه در نهایت در مرداد
ماه س��ال  97بلوک  ۱۰۰درصدی س��هام شرکت کشت و
صنعت و دامپروری مغان شامل سه میلیارد و  ۱۸۲میلیون
و  ۳۰۷هزار س��هم ،به بخش خصوصی واگذار شد و ارزش
کل قیمت آن  ۱۷هزار و  ۶۱۰میلیارد و  ۸۸۶میلیون ۹۳۸
هزار ریال اعالم شد.
اگر چه کارشناس��ان و تحلیلگران با این سبک واگذاری
اقدام به انتقاد از عملکرد س��ازمان خصوصی سازی کردند
اما آنچه از ش��واهد بر می آمد دیگر کار از کار گذشته بود
به قدری این اقدام غیر ش��فاف بود که جایی برای بحث و
جدل باقی نگذاش��ته بود.چرا عمال شرکت به مالکی واگذار
ش��ده بود که خود در جرگه بزرگترین ابر بدهکاران بوده و
همین جای ابهامات را بیشتر کرده و می کند.
نکت��ه قابل توجه در این روند ج��دا از اهلیت مالک جدید
،واگذاری چنین شرکت ارزشمندی است به این ترتیب که
در تمام دنیا عمال چنین شرکت های مادری نه تنها واگذار
نمی شوند بلکه در مالکیت دولت می ماند تا به عنوان یک
سرمایه ملی از آن صیانت به عمل آید .

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبرداد؛

تأمین کاالهای اساسی با ارز ۴۲۰۰تومانی در سال ۱۴۰۰
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تأمین کاالهای اساسی
با ارز ۴۲۰۰تومانی در سال آینده خبر داد و گفت :طرح
پیشفروش نفت س��ال آینده با قیمت هر بشکه  ۴۰دالر
اجرایی خواهد شد.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور گفت :سیاس��ت
دولت برای تأمین کاالهای اساس��ی و مورد نیاز مردم در
س��ال آینده تأمین آن با ارز  4هزار و  200تومانی است،
چون تجربه نشان داده است که هرنوع تغییر ارز  4هزار
و  200تومان��ی و ارز نیمایی منجر به افزایش قیمت در
بازار میش��ود .محمدباقر نوبخت که در حاش��یه جلسه
ستاد بودجه  1400در جمع خبرنگاران سخن میگفت
افزود :س��ال آینده آنچه از فروش نفت به دس��ت میآید
به دو ش��یوه است؛ یکی فروش و صادرات نفت است که
امسال با شرایط سخت آن را صادر کردهایم و سال آینده
نیز چنین خواهیم کرد و درآمدهای ارزی آن را با ارز 4
هزار و  200تومانی ،ریالی آن را در بودجه بیاوریم و ارز
آن را به کاالهای اساسی اختصاص دهیم.
وی گفت :در بخش دیگر ،نفت برای استفاده غیرصادراتی
در نظر گرفته ش��ده که پیشفروش آن مدنظر است که
هماکنون در ش��ورایعالی هماهنگی این موضوع نهایی
ش��ده است که س��ال آینده اجرایی خواهد شد ،که این
یک روش دور زدن و بیاثر کردن تحریمهاس��ت .رئیس
سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد :قیمت هر بشکه
نفت برای پیشفروش  40دالر و نرخ تس��عیر آن نیمایی
خواهد بود .نوبخت ادامه داد :سیاس��ت کاهش وابستگی
به درآمدهای نفتی را سال آینده دنبال میکنیم.
وی گفت :در س��ال آینده مناب��ع عمومی برای خروج از
رکود تعیینکننده هس��تند و اگر با طرحهای عمرانی و
افزایش آن بتوانیم از رکود خارج شویم و رشد اقتصادی
داشته باشیم باید سرمایهگذاری و هزینه کنیم.

نوبخت همچنین گفت :همزمان باید سیاستهای پولی
انقباضی و مالی انبس��اطی داش��ته باشیم ،چون مصرف
بخ��ش خصوصی براس��اس گزارش بخ��ش آمار مطلوب
نیست و ناشی از استمرار رکود است.
رئی��س س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور تأکید کرد :اگر
میخواهی��م از رکود خارج ش��ویم دولت باید در مخارج
خ��ود تجدید نظر کند و قدرت خرید مردم را در بودجه
ببین��د به همین علت تصمی��م نداریم کمتر از نرخ تورم
رشد افزایش حقوق داشته باشیم.
نوبخت گفت :بر این اساس برای مهار تورم از سیاستهای
انقباضی که مسئولیت آن با بانک مرکزی است استفاده
میکنی��م و با سیاس��تهای مالی که س��ازمان برنامه و
بودج��ه مس��ئولیت آن را دارد میتوانیم سیاس��تهای
انبس��اطی متناسب داشته باش��یم .وی افزود :به همین
علت برای س��ال آینده منابع بیش��تری عالوه بر فروش
نفت الزم داری��م و آن درآمدها یعن��ی مالیات و حقوق
گمرک��ی اس��ت .نوبخت گف��ت :مصمم هس��تیم اصالح
س��اختار را که به مجلس دادی��م اجرایی کنیم و بتوانیم
از ظرفیته��ای مالیاتی ب��دون افزایش تعرفه و حتی در
مواقعی در بخش تولید ،چند درصد آن را کاهش دهیم،
ام��ا با توجه به ن��وع افزایش پایه مالیات��ی بتوانیم برای
تأمی��ن منابع و خروج از رکود و جبران آن برای کاهش
قدرت خرید و در طرحهای عمرانی استفاده کنیم.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور همچنین گفت:
مولدس��ازی داراییها را امسال انجام دادیم و با توجه به
بند ج سیاس��تهای کلی اصل  44قانون اساسی بهنوعی
خ��روج از مالکیت و مدیریت وظیفه دولت اس��ت بر این
اساس باید بخشی از داراییهای خودمان را که بهصورت
س��هام کارخانجات است برای کمک به بورس عرضه و از
منابع آن استفاده کنیم .تسنیم

تحویل نفت خام به دارندگان اوراق
مالی اسالمی

معاونت نظارت مال��ی و خزانه داری وزارت اقتصاد اعالم
کرد ،تسویه اوراق مالی اسالمی با سررسید زودتر از خرداد
ماه سال  ۱۴۰۰از طریق تحویل نفت خام صادراتی امکان

 6دستور ویژه

نکت��ه قابل توج��ه در برابر نبود ش��فافیت در مس��یر این
واگذاری کار را به جایی رس��انده که رئیس دستگاه قضا در
سفر به این استان  6دستور ویژه برای این مهم صادر کرده
و گفته اس��ت :اگر کش��ت و صنعت مغان در بورس عرضه
شده بود ،مشکالت کنونی وجود نداشت.
رئیسی با انتقاد از عملکرد دولتها در زمینه خصوصیسازی
این نکته را عنوان کرده که «هیچکس��ی در اهمیت اجرای
اصل  44قانون اساسی و رفع تصدیگری از دولت تردیدی
ن��دارد و هم��ه معتقد به ش��ان نظارتی دولت هس��تند اما
واگذاری ش��رکتهای دولتی به بخ��ش خصوصی نباید به

معاون ساخت و توسعه راهآهن شرکت ساخت اعالم کرد؛

آغاز تجهیز کارگاه خطآهن شلمچه-بصره در خاک ایران
معاون س��اخت و توسعه راهآهن شرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حمل و نقل با بیان اینکه س��رمایهگذار جدید
خطآهن شلمچه-بصره کار تجهیز کارگاه در خاک ایران
را آغ��از کرد ،گفت :ع��راق موانع��ی در تحویل زمین به
شرکت ایرانی دارد که امیدواریم به زودی رفع شود.
عباس خطیبی  ،در باره آخرین جزئیات روند شروع به کار
در پروژه خطآهن ش��لمچه ـ بصره و جذب سرمایهگذار
جدی��د اظهار داش��ت :طب��ق مصوبه دول��ت ،مذاکرات
جدیدی در این باره انجام ش��د ،بنیاد مس��تضعفان هم
به عنوان س��رمایهگذار اولیه پیگیریهایی انجام داد ،اما
ش��رایطی رقم خورد که استنباط وزارت راه و شهرسازی
این بود که با پیش��نهاددهنده جدید س��رمایهگذاری که
قرار اس��ت به صورت  100درصد تأمی��ن منابع مالی را
انجام دهد ،بهتر میتوان مذاکره کرد و کار را پیش برد.
معاون س��اخت و توسعه راهآهن شرکت ساخت و توسعه
زیربناه��ای حمل و نقل کش��ور افزود :پیش��نهاددهنده
جدید برای س��رمایهگذاری در خطآهن شلمچه-بصره،
بخش خصوصی اس��ت و حتی شرکتی در عراق به ثبت
رس��انده است و ش��واهد مبنی بر این است که از طریق
این سرمایهگذار جدید زودتر بتوان اجرای خطآهن مهم
شلمچه-بصره را آغاز کرد.
وی ادامه داد :سرمایه گذار جدید خطآهن شلمچه-بصره
معرفی و مصوبه هیأت دولت اصالح شد و شرکت ارزش
آفرینان فدک به عنوان سرمایهگذاری جدید معرفی شد.
معاون س��اخت و توسعه راهآهن شرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حمل و نقل کش��ور افزود :ما این شرکت را به
منطقه آزاد اروند معرفی کردیم که مقرر ش��د در بخش
داخلی ایران ،تجهیز کارگاه را آغاز کنند؛ همچنین مقرر
شد اساسنامه شرکت را به ثبت برسانند که پیش نویس
آن را برای ما فرستادند و در دست بررسی است.

وی اف��زود :همچنین مقرر ش��د س��رمایهگذار جدید در
خاک عراق هم رایزنیها و پیگیریهایی داش��ته باشد تا
به موازات ش��روع کار در خاک ایران ،در خاک عراق هم
مقدمات برای شروع کار پروژه آغاز شود.
خطیبی در پاس��خ به این س��وال ک��ه مینروبی اراضی
ب��رای احداث خط چگونه خواه��د بود و آیا طرف عراقی
همکاری بابت تحویل س��ریع اراضیبه شرکت ایرانی را
دارد؟توضیح داد :س��ال گذشته که با مسؤوالن مربوطه
به کشور عراق سفری داشتیم و مذاکراتی با طرف عراقی
انجام ش��د ،آنها این مس��أله را مطرح میکردند که برای
تحویل زمین محدودیتهایی دارند.
معاون س��اخت و توسعه راهآهن شرکت ساخت و توسعه
زیربناه��ای حمل و نقل کش��ور بیان ک��رد :امیدواریم با
توجه به س��فر اخیر نخس��ت وزیر عراق به کش��ورمان و
با توجه به بازدید مش��اور نخس��ت وزیر عراق از منطقه
و مح��ل اجرای خطآه��ن ش��لمچه-بصره ،مقدمات کار
پروژه ،آغاز ش��ود و به واس��طه وجود این شرکت جدید،
بتوانی��م پیگیریهای بهتری نس��بت به گذش��ته برای
تحویل زمین داشته باشیم .وی ادامه داد :از سوی دیگر
مسأله مینروبی اراضی ،مسأله مشکلی نیست زیرا ما در
خاک ایران هم زمانی که خطآهن خرمش��هر ـ شلمچه
را میساختیم ،مینروبی را انجام دادیم و کار پیچیدهای
نیست ،اما مهم این است که طرف عراقی بتواند زمین را
به ما تحویل دهد که این مستلزم یک سری هماهنگی و
اخذ مجوز در کشور عراق است.
خطیبی در پاس��خ به این سوال که آیا همه  32کیلومتر
خط آهن ش��لمچه ـ بصره و  800متر پل بازشونده روی
رودخانه اروند ،توس��ط ایران ساخته میشود؟ گفت :بله،
س��اخت کل خطآهن و پل بازشونده ،توسط کشور ایران
انجام میشود و طرف عراقی چیزی نمیسازد .فارس

خ��ب��ر

خ��ب��ر

با سررسید زودتر از خرداد ۱۴۰۰انجام می شود ؛

به اعتقاد کارشناسان بی توجهی به مسائلی همچون کشت
اس��تراتژیک در اراضی مغان واش��تغالزایی در این شرکت
و همچنی��ن نبود نگاه دقیق کارشناس��ی و درس��ت تمام
مراحل واگذاری آن را زیر س��وال برده است به طوریکه نه
تنهادر مورد اهلیت واگذاری و مالک که در مورد مزایده ها
و پروسه های اجرایی آن اما و اگر وجود داشته و دارد.

معنای رها کردن آن ش��رکتها و بخ��ش خصوصی مالک
ش��رکتها باش��د بلکه باید در راس��تای توانمندسازی آنها
جهت رونق تولید تالش صورت گیرد».
به گفته رئیس��ی نحوه واگذاری ش��رکت کش��ت و صنعت
مغان در هیئت مستش��اری دیوان محاس��بات مطرح است
و مجل��س نیز تحقی��ق و تفحص از آن را دنب��ال میکند؛
س��ازمان بازرسی کل کشور نیز گزارش��اتی در رابطه با این
واگ��ذاری تهیه کرده اس��ت.همچنین برای تعیین و تکلیف
واگذاری این شرکت باید پیوستهای امنیتی و اقتصادی و
پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد .قدر مسلم چنین نوع
نگاه و دستوراتی ویژه به خوبی نشان می دهد که در مسیر
واگذاری این شرکت مانند هفت تپه ،المهدی و  ...اقدامات
مربوط به کارکارشناس��ی دقیق و ش��فاف صورت نگرفته و
ارزشگذاریهای مرتبط با آنها به صورت روشن انجام نشده
که این چنین در مظان ابهام و عدم شفافیت است .
در کنار نگاه دقیق رئیس دس��تگاه قضایی اما ابهاماتی که
از سوی رئیس سازمان خصوصی سازی هم مطرح می شود
قابل توجه اس��ت به این ترتیب که علیرضا صالح با اعالم
اینکه «روال واگذاری کشت و صنعت مغان درست نیست»
معتقد اس��ت این ش��رکت باید با اهلیت متناس��ب با بنگاه
واگ��ذار ش��ود و از آنجایی که این بن��گاه از بنگاههای ویژه
اس��تراتژیک کشور است و باید در اهلیت ها دقت و ظرافت
کافی وجود داش��ته باش��د که تاکنون نبوده اس��ت و عمال
برنام��ه ریزی های صورت گرفته برای فروش این ش��رکت
چیزی جز غارت آن نش��ان نمی دهد .به طور کلی در یک
جمع بندی می توان در خصوص واگذاری ش��رکت کش��ت
و صنعت مغان چند نکته را مدنظر قرار داد نخس��ت اینکه
این قبیل صنایع استراتژیک نباید در فهرست واگذاری قرار
بگیرد بلکه باید با یک مدیریت صحیح و درست همراه شود
تا بتواند نسبت به اش��تغالزایی و درآمدزایی منجر گردد نه
آنکه به افرادی با اهلیت نادرس��ت واگذار شود  .قدر مسلم
چنین اقداماتی فارغ از عمد بودن و یا رفتار از روی ناش��ی
گری موجب خسارات بسیار شده که پاسخگو بودن عامالن
آن ام��ری ضروری و مطالبه مردمی اس��ت ب��ه ویژه اینکه
همگان تاکید دارند که در جنگ اقتصادی قرار داریم.

پذیر ش��د .بر اساس اعالم وزارت اقتصاد ،بدین وسیله از
کلیه اشخاص حقیقی ،حقوقی ،تعاونی و خصوصی دارنده
انواع اوراق مالی اس�لامی منتشر شده برای تامین منابع
بودج��ه عمومی دولت با سررس��ید زودت��ر از خرداد ماه
س��ال  1400که متقاضی تسویه اوراق یادشده از طریق
تحویل نفت خام صادراتی توسط شرکت ملی نفت ایران
با اس��تفاده از ظرفیت بند (و) تبص��ره ( )1قانون بودجه
س��الجاری ،موضوع م��اده ( )11آییننام��ه اجرایی بند
مذکور (تصویب نامه ش��ماره /39128ت57725ه مورخ
 1399/4/15هیأت وزیران) میباش��ند ،دعوت میشود
درخواست خود را در قالب فرمهای مربوطه (دربردارنده
اطالع��ات متقاضی و اطالعات اوراق در اختیار) به همراه
تاییدیه ش��رکت س��پردهگذاری مرک��زی اوراق بهادار و
تس��ویه وجوه مبنی بر ضبط اوراق مالی اسالمی ،به این
وزارت (خزانهداری کل کشور  -مرکز مدیریت بدهیها و
داراییهای مالی عمومی) ارائه نمایند .تسنیم

مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه

تکمیل مدارک  ۵۰۰هزار مستأجر برای
دریافت وام ودیعه

مقام مس��ئول وزارت راه از تکمی��ل مدارک  ۵۰۰هزار
متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت۲.۲ :
میلیون نفر برای وام ودیعه ثبتنام کردهاند.

پروان��ه اصالنی گف��ت :متقاضیان دریاف��ت وام ودیعه
مسکن که تا پایان دیماه امسال قراردادشان امضا شود
میتوانند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه در زمان حاض��ر ثبتنام جدید در
خصوص وام ودیعه مسکن انجام نمیشود ،افزود :افرادی
که پیشتر ثبتنام کردهاند ساماندهی میشوند و مبالغی
که برای پرداخت وام ودیعه مس��کن در نظر گرفته شده
به متقاضیان واجد ش��رایط به م��رور و تدریجی پرداخت
خواهد شد .وی با یادآوری ثبتنام  2.2میلیون نفر برای
دریافت وام ودیعه مس��کن ،ادامه داد :از این تعداد حدود
 1.8میلیون نفر کد ملی صحیح داشتند که به آنها پیامک
ارس��ال شده و به مرور مدارک خود را بارگذاری و تکمیل
درخواست میکنند .مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت
راه ب��ا بیان اینکه تاکنون ح��دود  500هزار نفر تکمیل
درخواست کردهاند ،آماری درباره تعداد وامهای پرداخت
شده به مستأجران ارائه نکرد .وزارت راه و شهرسازی

بازديد عضو هیأت عامل بانک صنعت
و معدن از چندین واحد صنعتی در
استان اصفهان

عضو هی��أت عامل بانک صنعت و معدن از چندین
واحد صنعتی در اس��تان اصفهان به منظور ارزیابی
وضعيت اين واحده��ای صنعتی و تأمین مالی آنها
بازدید نمود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن،
عبدالرضا ولی الهی معاون اعتبارات و راهبری شعب به
همراه مهدی صدری رییس اداره بازاریابی و بانکداری
شرکتی و محمود حقیقت سرشت سرپرست استان
اصفهان اين بانك ،در سفر به اين استان و شهرستان
کاشان از واحد های تولیدی و صنعتی گروه صنعتی
مشفق و شرکت هاي زيرمجموعه آن شامل هامون
نایزه كه با ظرفیت ساالنه  ۷۰هزار تن در زمينه توليد
لوله های چدن نش��کن (داکتیل) فعاليت مي كند و
شرکت آلیاژ گس��تر هامون با ظرفیت تولید ساالنه
 5000تن فروس��یلیس بازدي��د نمودند .همچنين
شركت طال ریس کاشان كه در زمینه رنگرزی الیاف
و ریسندگی نخ اکریلیک فعاليت دارد و شركت پاک
پالس��تیک با موضوع فعاليت تولید ساالنه 22000
تن فیلم های س��ه الیه پلی اتیلن و چاپ انواع لفاف
ها ،واحدهاي توليدي ديگري بودند كه در اين سفر
مورد بازديد قرار گرفتند و مديران ارشد بانك ضمن
بررس��ي روند فعالیت این ش��رکت های صنعتی در
خصوص تأمين مالي و مس��اعدت به اين واحدهاي
صنعتي و طرحهای در حال اجرا و توس��عه ای آنان
با مدیران ش��رکت های مزبور به همفكري و تبادل
نظر پرداختند.

ارائه خدمات بانکداری شرکتی به 110
مشتری بانک توسعه صادرات

رئیس اداره بازاریابی بانک توس��عه صادرات از ارائه
خدم��ات بانکداری ش��رکتی برای  110مش��تری
در سراس��ر کش��ور پس از تصویب کمیته مستقل
راهبری بانکداری شرکتی خبر داد.
به گ��زارش روابط عموم��ی بانک توس��عه صادرات
ایران ،مس��عودعبدیان اظهار داشت :این بانک برای
پاس��خگویی مؤثر و دقی��ق از طریق ارائه راه حلهای
بانکی و مالی نوین جهت رفع نیازهای مش��تریان از
سه س��ال قبل طرح بانکداری شرکتی را راه اندازی
کرده اس��ت.وی افزود :این طرح ابتدا در س��ه شعبه
بانک بصورت پایلوت اجرا و در س��ال  97با افزایش
تعداد مشتریان به  20مشتری در  12شعبه به صورت
قطعی عملیاتی شد و با توجه به بازخوردهای مثبت
بدس��ت آم��ده و رضایت مش��تریان در طول اجرای
طرح  ،موضوع توس��عه بانکداری شرکتی در دستور
کار مدیریت امور شعب و بازاریابی قرار گرفت.
به گفته عبدیان ،با تصویب کمیته مس��تقل راهبری
بانک��داری ش��رکتی در اس��فند 98تا کن��ون تعداد
مشتریان تحت پوش��ش بانکداری شرکتی به 110
مشتری در سطح کشور تعمیم داده شده است.رئیس
اداره بازاریابی بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد:
بانکداری ش��رکتی یکی از ارکان اصلی اس��تراتژی
کالن بانکداری جامع اس��ت که با تمرکز بر خلق راه
حلهای بانکی و مالی و در قالب خدمات و محصوالت
متمایز ،خاص و سفارشی شده به نیازهای مشتریان
شرکتی پاسخ میدهد.به گفته عبدیان در این شیوه
از بانکداری تمام خدمات مورد نیاز مشتریان شرکتی
اعم از ش��رکتهای کوچک و متوسط و شرکت های
ب��زرگ و کالن ،ب��ا تکیه ب��ر تمایزه��ای حاصل از
استراتژی های مشتری مدارانه و فرآیندها و سیستم
های منحصر به فرد ،به بهترین ،سریعترین و دقیق
ترین ش��کل ممکن پاس��خ داده ش��ده و راه حلهای
متنوع و اثر بخش��ی برای کمک به رشد و شکوفایی
کسب و کار مش��تریان در اختیار آنها قرار می دهد
تا از این طریق بانک بتواند در جایگاه یک ش��ریک
تجاری معتمد و کارآمد نقش آفرینی کند.

بازدید معاون بانک توسعه تعاون از
شعب استانهای مازندران و گیالن

بازدید معاون بانک توسعه تعاون از شعب استانهای
مازندران و گیالنس��عید معادی معاون امور ش��عب
و بازاریابی بانک توس��عه تعاون بهاتف��اق مدیر امور
ش��عب و اس��تانها و رئیس اداره کل بازاریابی این
بانک از شعب اس��تانهای مازندران و گیالن بازدید
به عمل آوردند .س��عید معادی معاون امور استانها
و بازاریابی بانک توس��عه تعاون در بازدید از ش��عب
شهرس��تانهای محمودآباد ،نور ،نوش��هر ،چالوس،
عباسآباد ،تنکابن و رامسر در غرب استان مازندران
و شعب شهرستانهای رودس��ر ،لنگرود ،الهیجان،
آستانهاش��رفیه و میرزا کوچک خان اس��تان گیالن،
ضمن بررسی شاخصهای عملکردی مرتبط با منابع
سپردهای ،ترکیب منابع ،تسهیالت اعتبار تخصیصی،
نس��بت منابع ب��ه مص��ارف ،مانده تعه��دات ،مانده
مطالبات غیر جاری ،میزان س��ودآوری ،درآمدهای
مشاع و غیر مشاع؛ ضرورت تحقق برنامههای مرتبط
با مرحله پنجم از س��همیه تخصیصی اشتغال پایدار
روستایی و پرداخت سهمیههای ابالغی در ارتباط با
تسهیالت حمایتی را مورد تأکید قرارداد.
وی در بازدید از شعب استانهای مازندران و گیالن
بابیان اینکه درک درس��ت از ظرفیت و قابلیتهای
بانک از سوی کارکنان شعب میتواند عامل مهمی
ب��رای برقراری ارتباط و ارائ��ه خدمات گردد گفت:
ش��ناخت بان��ک و اش��راف و آگاهی ب��ر امکانات،
خدمات و محصوالت میتواند این شرایط را فراهم
سازد تا ش��عب با بهرهگیری از این موضوع بتوانند
تعامل اثربخش و فرصت خدماترس��انی با رویکرد
بر توسعه بازار و افزایش مشتریان رقم بزنند.

