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گام موثر بانک ملی ایران در بهره گیری 
از روش های نوین تامین مالی کشور

معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد 
معرفی نخســتین خودپرداز چند ارزی بانک ملی 
ایران با امکان برداشت همزمان دالر، یورو و ریال از 
طریق کران کارت را اقدام بســیار مثبت بانک ملی 
ایــران عنوان کرد و گفت: بانک ملی ایران در بهره 
گیری از روش های نوین تامین مالی کشور تاکنون 

گام های بلندی برداشته است.
ســید عباس حســینی در گفت و گو بــا خبرنگار 
روابــط عمومی بانک ملی ایران در حاشــیه بازید 
از غرفه این بانک در چهاردهمین دوره نمایشــگاه 
بین المللی صنعت مالی کشــور افزود: به نظر می 
رســد این اقدام بانک بسیار مورد اســتقبال قرار 
گرفته و امیدواریم هر چه زودتر شــاهد اثربخشی 
این ظرفیت های ایجاد شده و بهره گیری از روش 
های نوین تامین مالی باشیم. وی در ادامه سخنان 
خود  گفت: احراز هویــت دیجیتال بانک از طریق 
ایوا  اقدام خوبی اســت. ضمــن اینکه تحویل یک 
نســخه از قراردادهای الکترونیک بانک ها به مردم 
درخواست ریاســت جمهوری بوده و انتظار داریم 
با جدیت بیشــتری دنبال شود. معاون بانک، بیمه 
و شــرکت های دولتی وزارت اقتصــاد در پایان از 
محصوالت و دســتاوردهای نوین بانک ملی ایران 

در این نمایشگاه بازدید کرد.

رشد تسهیالت اعطایی بانک توسعه 
صادرات در پنج حوزه اقتصادی

معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران از رشد 
اعطای تســهیالت این بانک طی ســال 1400 در 
پنج حوزه "کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی"، 
"اســتخراج معدن"، "صنعــت"، "خدمات فنی و 

مهندسی" و "بازرگانی" خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات 
ایــران، رضا ســاعدی فر در خصوص تســهیالت 
اعطایی بانک توســعه صادرات در سال گذشته به 
بخش های مختلف اقتصادی، گفت: بالغ بر36 هزار 
و 605 میلیارد ریال تسهیالت به بخش "کشاورزی 
و صنایع تبدیلی و تکمیلی" اعطا شــده که نسبت 
به سال قبل از آن رشد 107 درصدی داشته است.
ســاعدی فر در ادامه به رشد 104 درصدی اعطای 
تســهیالت در حوزه "اســتخراج معدن"در دوره 
مذکور اشاره و اظهار کرد: 11 هزار و 750 میلیارد 
ریال تسهیالت درسال گذشته به فعاالن این حوزه 
تخصیص داده شده است. به گفته معاون اعتبارات 
بانک توســعه صادرات ایران، طی سال گذشته یک 
هزار و 713 میلیارد ریال از منابع بانکی صرف ارائه 
تسهیالت به حوزه بازرگانی داخلی و خدمات داده 
شده که نسبت به سال قبل از آن 251 درصد رشد 

داشته است.

آمادگی بانک رفاه کارگران به منظور 
تامین ارز روبل روسیه مشتریان

بانک رفاه کارگران از آمادگی به منظور تامین روبل 
روســیه برای مشــتریان متقاضی این ارز، از بازار 

متشکل ارزی ایران خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی بانک رفــاه کارگران، با 
توجه به راه اندازی نماد معامالتی روبل روســیه در 
برابر ریال در بازار متشکل ارزی ایران و از آنجا که 
بانک رفاه کارگران یکــی از اعضای فعال این بازار 
به شــمار می رود و پیش نیازهای تبدیل شدن در 
آینده ای نزدیک به بانک عامل در این بازار تدارک 
دیده شده است، این بانک آمادگی دارد در صورت 
وجود تقاضا از ســوی مشتریان محترم و عرضه در 
بازار متشکل ارزی، نسبت به تامین روبل روسیه از 

بازار مذکور به نرخ رقابتی اقدام کند.

هدفگذاری بانک توسعه تعاون برای 
پرداخت ۲۸۵ هزار میلیارد تسهیالت

سرپرست بانک توســعه تعاون با اعالم هدف 2۸5 
هزار میلیارد ریال تســهیالت در ســال جاری، از 
برنامه های ویژه بانک برای تجهیز منابع خبر داد.

محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون 
در جلسه با برخی مدیران ستادی و تعداد ۹ نفر از 
مدیران استانی بانک اظهار داشت: مهمترین قاعده 
در فعالیت بانکی، مدیریت منابع و مصارف است و 
تمامی فعالیت ها و ســرویس های بانکداری متکی 
به رعایت مدیریت این جریانهای مالی هستند. وی 
افزود: کنترل نقدینگی و وصــول بموقع مطالبات 
حائز اهمیت هســتند و بــه مدیریت صحیح منابع 
و مصارف کمک می کنند. سرپرســت بانک توسعه 
تعاون با اشــاره به هدفگذاری پرداخت 2۸5 هزار 
میلیارد ریال تسهیالت در سال 1401 گفت: الزمه 
تحقق این هدف ، تجهیز منابع به میزان کافی می 
باشــد تا تکالیف دولتی، تبصره ای و بانک مرکزی 
نیز اجرایی شود. شیخ حسینی حاضرین در جلسه 
را سردمداران مساله تجهیز منابع در بانک دانست 
و گفت: بســیاری از سیاست ها و دستور العمل ها 
مطابق پیشــنهاد واحدهای صف مورد بازبینی قرار 
گرفته و جاذبه های مورد نیاز برای مشتری فراهم 
شــده است و مدیران استانی بزرگترین نقش را در 
اجرا بر عهده دارند. وی خاطر نشــان کرد: ضروری 
است مدیران استانی در جریان عملیات بانکی ارائه 
شده به مشــتریان قرار داشته باشند و با آگاهی از 
نحوه ارائه خدمات به مشــتریان، در رفع کمبودها 
و پوشــش دهی نقاط ضعف و برجسته سازی نقاط 

قوت، مداخالت الزم را صورت دهند.

اخبـــار

ســمیه ملکی  خبرنگاران در قالب اردوی رسانه ای 
از واحدهای صنعتی مستقر در حالی از شهرک صنعتی 
شــمس آباد باز دید کردند کــه بانک صنعت و معدن با 
تســهیالت 7۸00 میلیارد ریالی  تامیــن مالی بیش از 
100 شــرکت را اجرایی ساخته و گامی در جهت رونق 

تولید و صنایع کشور برداشته است. 
اصل توســعه صنعتی یکی از مولفه های اصلی در توسعه 
هر کشوری می باشــد که نقش بانک ها در این عرصه از 
مســائل مهم و اساسی است. تامین منابع مالی کارگاه ها 
و مراکــز صنعتی اصلی مهم در این عرصه اســت که از 
سوی بانک صنعت و معدن در بسیاری از مناطق کشور 
از جمله شهرک صنعتی شمس اباد صورت گرفته است. 
دیروز خبرنگاران از پنج واحد صنعتی مستقر در شهرک 
صنعتی شمس آباد شامل شرکت های آذین گستر شفق 
تولیدکننده ظروف پخت و پز آشــپزخانه، پارس اسکان 
پالســتیک تولید کننده نایلون و نایلکس برای فروشگاه 
هــای زنجیره ای، بلور نوری تازه تولیدکننده محصوالت 
بلوری، سازورســازه تولید کننده ســازه هــای فلزی و 
شــرکت شیشه و گاز )شــوگا( تولیدکننده انواع ظروف 
شیشه ای سبک در قالب اردوی رسانه ای بازدید کردند.
محمد حسن ترابی مدیر روابط عمومی و امور مشتریان 
بانک صنعت و معــدن در جریان این بازدید از پرداخت 
بیش از 7۸00 میلیارد ریال تســهیالت در سال 1400  
به شــرکت های موجود در شــهرک صنعتی شمس آباد 
تهران که از ســوی این بانک تامین مالی شده اند، خبر 
داد.وی گفــت: این میزان تســهیالت به صورت ارزی و 
ریالی به بیش از 100 شرکت بزرگ، کوچک و متوسط 

مستقر در این شهرک صنعتی پرداخت شده است.
دکتر ترابی خاطرنشــان کرد: شعبه بانک صنعت و معدن 
شهرک صنعتی شمس آباد در سال گذشته 500 میلیارد 
ریال تســهیالت در قالب ســرمایه ثابــت و 7 هزار و 4۸ 
میلیارد ریال تســهیالت در قالب سرمایه در گردش و در 
حــدود 14 میلیون یورو نیز در قالب تســهیالت ارزی به 
شرکت شیشه و گاز پرداخت نموده است. همچنین صدور 
ضمانتنامه به ارزش2 هزار و 701 میلیارد ریال و گشایش 
اعتبار اسنادی به ارزش 2 هزار و 413 میلیارد ریال از دیگر 

خدمات شــعبه یاد شده به مشتریان این بانک بوده است.
شهرک صنعتی شمس آباد در کیلومتر 45 اتوبان تهران- 
قم، در مجاورت شهر حسن آباد، در فاصله پنج کیلومتری 

از فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره(  قرار دارد.
سیاوش رجبی مدیرعامل شــرکت تولید کننده ظروف 
آشــپزخانه در ایــن بازدید در جمع خبرنــگاران اظهار 
داشــت: حمایت بانــک صنعت و معــدن از واحدهای 
تولیدی و صنعتی خوب اســت، اما خواســتار تســریع 

فرآیندها و جلوگیری از زمان بر شدن آن ها هستیم.
وی، برخی نوسانات در سیاســت گذاری ها را عاملی در 
کاهش صادرات مجموعه برشــمرد و گفت: تامین مواد 
اولیه با نرخ ارز آزاد و در مقابل بازگرداندن ارز صادراتی 
با نرخ نیمایی، توجیه اقتصادی صادرات را با مشــکالتی 
مواجه کرده اســت. "حمید جماعت" مدیرعامل شرکت 
تولید کننده پالستیک های تبلیغاتی نیز در این بازدید 
بیان داشــت: مواد اولیه مورد نیاز تولید این شــرکت از 
بورس کاال تامین می شود اما تورم بیش از 30 درصدی 
که هر 6 ماه یکبار به طور متوســط بــه مواد اولیه وارد 
میشــود تامین ســرمایه در گردش را دچار مشکل می 
کند. "افشــین نجفی" مدیرعامل شــرکت تولیدکننده 
ســازه های فلزی ساختمانی و صنعتی نیز اظهار داشت: 
تامین مواد اولیه مورد نیاز در این واحد صنعتی از بورس 
و بازار انجام می شود و همچون بسیاری دیگر از واحدها 
و بنگاه های اقتصادی، با مشــکل تامین نقدینگی مواجه 
هســتیم. وی به مشــکل تامین برق اشاره کرد و یادآور 
شــد: در سال های گذشته شاهد بی نظمی و عدم اطالع 
در قطعی برق بودیم، اما امســال با تدبیر دولت یک روز 

در هفته در شهرک های صنعتی قطعی برق داریم.
 این فعال صنعتی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مشکالت 
واحدهای صنعتی در شــهرک صنعتی شمس آباد تامین 
سخت نیروی انســانی مورد نیاز و حفظ و نگهداشت آنان 
است. "سعید کالف چی" مدیر عامل شرکت تولید کننده 
محصوالت بلــوری نیز به انتقاد از قطعی برق در واحدهای 
صنعتی پرداخت و گفت: کوره های این واحد تولیدی دارای 
یک ماده نســوز است که باید هفت سال مستمر کار کند و 

هر بار قطعی برق زیان هنگفتی به این واحد وارد می کند.

با همت بانك صنعت و معدن در شهرك صنعتی شمس آباد محقق شده است

تسهیالت 7۸00 میلیارد ریالی برای بیش از 100 شرکت
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سه میلیون نفر افرادی 
هســتند که تحت پوشــش نهادهای حمایتی هستند و 

مشمول دریافت سهام هم هستند.
 سید احسان خاندوزی در نشست خبری افزود: 31 تیر 
وضعیت مالی دولت در ســال 1401 تهیه شــد و پایان 
ســال وضعیت مجامع و شــرکت های زیادی مشخص 
شــد.وی ادامه داد: مهار تورم بعد از افزایش قیمتها در 
اردیبهشت و خرداد از اولویت های جدی رییس جمهور 
بود که تا پایان سال باید در اولویت ستاد اقتصادی دولت 
قرار بگیرد. عملکرد دولت در 4 ماهه نخســت امســال 
نشــان می دهد دولت تا حد خوبی در جبران کســری 
بودجه موفق بوده اســت.خاندوزی از رشد 4۸درصدی 
درآمدی منابع بودجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
و افزایــش 16 درصدی هزینه ها خبر داد و گفت: دولت 
روی این موضــوع متمرکز بود تا بتوانــد درآمد پایدار 
بیشــتری کســب کند. این یعنی جبران کسری بودجه 
در دســتور کار دولت بود و در 4 ماهه نخســت امسال 
محقق شد.ســخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: 
بــا توجه به افزایش صادرات نفتی و نرخ تبدیل ارزی در 
قانون  بودجه سال 1401، شاهد افزایش 5۸0 درصدی 
وصول درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات به خزانه 
در 4 ماهه نخست امسال بودیم و این موارد از موارد ذیل 
تبصره 14 بود و این باعث شــد دولت با تنخواه کمتری 
وضعیت مالی خود را ســامان دهد.سخنگوی اقتصادی 
دولت در پاسخ به اینکه آیا آمار دقیقی از مصرف بنزین 
در کشور دارید و اینکه گمانه زنی ها برای واردات بنزین 
صحت دارد، اظهار داشــت: با توجــه به تولید بنزین که 
در کشــور انجام می شود، دقت آماری خوبی وجود دارد 
و نســبت به مصرف هم آمار موجود اســت؛ اما سیاست 
دولت با توجه به دســتور رییس جمهوری مبنی بر عدم 
افزایش قیمت، تالش بر این اســت تــا از راههای دیگر 
مانند گاز ســوز کردن خودروها شــرایط طوری باشــد 
که مصرف بنزین افزایــش نیابد و نیاز به واردات بنزین 
نداشته باشیم .خاندوزی اضافه کرد: 5 ماه است که طرح 
آزمایشــی بنزین اجرا و درحال حاضر متوقف شده. قرار 
اســت این طرح انجام شده بررسی شــود و اگر نیاز به 

اصالحات یا توسعه دارد صورت پذیرد، هنوز تصمیماتی 
اتخاذ نشده است.

وی درباره خارج شــدن دالر از مبــادالت تجاری ایران 
با روســیه گفت: اقدامات خوبی در این زمینه از ســوی 
بانک مرکزی انجام شــده است . با انعقاد قراردادهای دو 
و ســه جانبه انجام شده، روبل جایگزین دالر بین ایران 
و روسیه برای مبادالت شــده است.سخنگوی اقتصادی 
دولت درباره آخرین وضعیت جاماندگان ســهام عدالت 
گفت: دو دسته جامانده از سهام عدالت داریم که دسته 
اول به گروه هایی برمی گردد که تحت پوشــش نهادهای 
حمایتی قرار دارند و دســته دوم در مورد ســایر شش 
دهکــی بود که در قانون اجرای سیاســت های اصل 44 
آمده که آنها هم می توانند مشمول دریافت سهام عدالت 
قرار گیرند اما تعداد این افراد در سطح دوم بیشتر است.

وی ادامــه داد: با توجه بــه اینکه دولــت باید تکالیف 
دیگری را هم در زمینه واگذاری ســهام امســال انجام 
مــی داد اولویــت را در دولت بر این قــرار دادیم که در 
سریع ترین زمان ممکن برای گروه اول یعنی افراد تحت 
پوشش نهادهای حمایتی این کار را انجام دهیم که طبق 
اطالعاتی که بین دســتگاه ها رد و بدل شده حدود سه 
میلیون نفر افرادی هســتند که تحت پوشش نهادهای 
حمایتی هســتند و مشــمول دریافت سهام هم هستند 
ابتــدا در خصوص این عده با فوریت مصوبه آماده شــد 
که در کمیســیون اقتصادی دولت هم تصویب شــده و 
در صف بررســی هیأت دولت قــرار دارد. امیدواریم که 
در همیــن مردادماه مصوبه هیأت دولت را در این زمینه 

داشته باشیم.
به گفته وزیر اقتصاد در خصوص دســته دوم الزم است 
اطالعات دقیق تری از این افراد کســب شود و در مورد 
افراد تحت پوشــش نهادهای حمایتــی بانک اطالعاتی 
نســبتاً خوبی در دســتگاه ها وجود دارد اما در خصوص 
جمعیت دوم تا تکمیل بانــک اطالعات و اینکه ببینیم 
غیــر از میزانی که بایــد به صندوق های بازنشســتگی 
کشوری و لشــکری و ســازمان تامین اجتماعی سهام 
اختصاص دهیم چه میزان سهام باقی خواهد ماند، برای 

دسته دوم هم مصوبه را دنبال خواهیم کرد.  ایرنا

سخنگوی اقتصادی دولت

سه میلیون نفر مشمول دریافت سهام عدالت هستند

گزارش

درحالی رســتم قاســمی وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد 
افزایش وام نهضت ملی مســکن به 700 میلیون خبر داده 
که اقساط ماهانه این وام با سود 1۸ درصدی حدود 10.۸ 

میلیون تومان است.
 رســتم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با ابراز این که به دلیل 
تورم امکان پیش بینی قیمت تمام شده ساخت وجود ندارد، 
اظهار کرد: هزینه ســاخت هر مترمربــع 6 تا 7 میلیون با 
تورم امروز تمام می شود اگر تسهیالت نهضت ملی مسکن 
به 700 میلیون تومان برسد بخشی از مشکل رفع می شود 
که مــا این موضوع را به دولت و شــورای پــول و اعتبار 
پیشــنهاد داده ایم.وی افزود: اقساط تسهیالت نهضت ملی 
مسکن 20ســاله و پلکانی است و براســاس 50 درصد از 

هزینه های درآمدی خانواده ها پیش بینی شده است.
ســود وام نهضت ملی مســکن 5 تا 1۸ درصد است که به 

متقاضیان مطابق با دهک بندی پرداخت خواهد شد.
در صورت موافقت شــورای پول و اعتبار با پیشنهاد وزارت 
راه و شهرســازی میزان اقســاط ماهانه وام 700 میلیون 

تومانی با سود 1۸ درصد و بازپرداخت 20 ساله 10 میلیون 
و ۸03 هزار تومان خواهد بود.

به عبارت دیگر متقاضی در ماه دوازدهم سال بیستم حدود 
2 میلیــارد و 600 میلیون تومان باید بــه ازای وام 700 
میلیون تومان پرداخت کند. کل ســود ایــن وام نیز یک 

میلیارد و ۸۹2 میلیارد تومان خواهد بود.
میزان اقســاط ماهانه وام 700 میلیون تومانی با ســود 5 
درصــدی 4 میلیــون و 61۹ هــزار و کل بازپرداخت یک 
میلیــارد و 10۸ میلیــون تومان خواهد بــود. در همین 
حال وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکــه 65 هزار واحد 
مســکونی مهر به دلیــل عدم تامین خدمــات زیربنایی و 
روبنایی تحویل نشــده اســت، گفت: تا پایان سال جاری 
تمامی واحدهای مســکن مهر نیمه تمام و در دســت اجرا 
تکمیل و پیگیری های الزم جهت تامین خدمات زیربنایی 
 و روبنایــی واحدهــای تکمیل شــده و فاقــد خدمات نیز 

صورت می پذیرد.
» رســتم قاسمی«  درباره علت تاخیر در تحویل واحدهای 

باقیمانده طرح مســکن مهر گفت: تعــداد کل واحدهای 
مســکن مهر حــدود 2.1 میلیــون واحد مســکونی بوده 
اســت که از این تعداد صرفا یک میلیون و 60 هزار واحد 
مســکونی در زمین های دولتی اجرا شــده است و مابقی 
 مربوط به خودمالکین و در زمین های بخش خصوصی اجرا 

شده است.
وی اضافــه کرد: از تعداد کل واحدهای مســکن مهر اجرا 
شده در زمین های دولتی، بالغ بر ۹65 هزار واحد مسکونی 
تکمیل و به متقاضیان تحویل شده است و حدود ۹۸ هزار 

واحد باقیمانده است.
قاســمی تصریح کرد: از واحدهای باقیمانده اجرا شده در 
زمین های دولتی، حدود 2۸ هزار واحد مسکونی در دست 
ساخت است و عملیات اجرایی آنها در دست پیگیری است 
ولی حدود 70 هزار واحد مسکونی دارای مشکالت حقوقی 
اســت و می بایســت جهت ادامه روند تکمیل این واحدها، 
مشــکالت حقوقی این واحدها مرتفع شــود.به گفته وزیر 
راه و شهرســازی، از واحدهای تکمیل شــده مسکن مهر 

حدود 65 هزار واحد مسکونی به دلیل عدم تامین خدمات 
زیربنایی و روبنایی تحویل نشده است.

قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا از واحدهای باقیمانده 
مســکن مهر در آمار نهضت ملی مســکن هم آمده است؟ 
گفــت: صرفا حدود 23 هــزار و ۹16 واحد مســکن مهر 
جهت تامین مســکن متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن 
مورد اســتفاده قرار گرفته است که این واحدها نیز عموما 
واحدهــای فاقد متقاضی دارای درصد پیشــرفت فیزیکی 

بسیار پائین هستند.
وزیر راه و شهرســازی درباره زمان اتمام و بســته شــدن 
پرونده مســکن مهر نیز گفت: تا پایان سال جاری تمامی 
واحدهای مســکن مهر نیمه تمام و در دســت اجرا )فاقد 
مشکل حقوقی و معارض( تکمیل می شوند و پیگیری های 
الزم جهت تامین خدمات زیربنایــی و روبنایی واحدهای 
تکمیل شــده فاقــد خدمات نیــز صــورت می پذیرد به 
 نحــوی که تا پایان ســال این واحدها نیــز تامین و قابل 

سکونت شوند.  تسنیم

اقساط 10.۸ میلیون تومانی وام 700 میلیونی نهضت ملی مسکن 

 سود 1/9 میلیارد تومانی وام جدید

4 هزار طرح اشــتغال زایی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در استان یزد به 
بهره برداری رسید.

 به گفته معاون توسعه اشــتغال اجتماع محور بنیاد برکت، بهره برداری از این 4 
هزار طرح اشــتغال زایی اجتماع محور زمینه ایجاد اشــتغال برای 12 هزار نفر را 
به شــکل مستقیم و غیرمستقیم در مناطق محروم و روستایی استان یزد فراهم 
آورده اســت.  مرتضی نیازی ادامه داد: این مشاغل عمدتا در رسته های مبتنی بر 
مزیت های نسبی اســتان از جمله فرآوری محصوالت کشاورزی، صنایع دستی، 

گردشگری و ... ایجاد شده است.
 معاون توســعه اشــتغال اجتماع محــور بنیاد برکــت تاکید کــرد: حجم کل 
ســرمایه گذاری برای راه اندازی این 4 هزار طرح در اســتان یزد بالغ بر 4 هزار و 

400 میلیارد ریال است.
 وی درباره فعالیت های اشتغال زایی بنیاد برکت در سال 1401 در استان یزد نیز 
گفت: برای سال جاری نیز راه اندازی 3 هزار طرح اشتغال اجتماع محور با ظرفیت 
۹ هزار شــغل مستقیم و غیرمســتقیم در دستور کار اســت. نیازی خاطرنشان 

کرد: تا ســال 1400 حدود 70 درصد شهرســتان های استان یزد تحت پوشش 
فعالیت های توانمندسازی اقتصادی و اشــتغال زایی بنیاد برکت قرار داشتند که 

مقرر شده امسال همه شهرستان ها از این مزیت برخوردار شوند.
معاون توســعه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت از انعقاد تفاهم نامه با استانداری 
یزد در خصوص اجرای طرح های اشــتغال زایی خبر داد و گفت: بر این اساس از 
محــل تبصره 16، دو هزار طرح اشــتغال زایی با اعتبار 4 هــزار میلیارد ریال در 

استان یزد اجرا می شود.
وی همچنین به اجرای طرح های اشتغال ز ا در حوزه دانش بنیان و طرح های ویژه 

اشاره کرد و اظهار داشــت: در این زمینه یک هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص 
یافته تا به صورت مشــترک با همکاری استانداری یزد، به سرانجام برسد. نیازی 
از فعالیت شــبکه تســهیل گری 27 نفره بنیاد در استان شــامل 2 نفر مجری و 
25 نفر تســهیل گر خبر داد و تاکید کرد: این مجریان و تســهیل گران با حضور 
در مناطق کم برخوردار و روســتایی اســتان نســبت به شناسایی، اهلیت سنجی 
و آموزش متقاضیان اشــتغال اقدام کــرده و در نهایت، آن هــا را برای دریافت 
تســهیالت به بانک های عامل معرفی می نمایند. وی بــا تاکید بر اهمیت ایجاد 
شــغل در شرایط فعلی کشــور بیان کرد: بنیاد برکت با هدف ایجاد فرصت های 
کسب وکار، محرومیت زدایی، توانمندســازی اقتصادی و اجتماعی، ارتقای سطح 
زندگی و توزیع عادالنه  امکانات و فرصت ها، نهضت ایجاد اشــتغال را در مناطق 

محروم کشور راه اندازی کرده است.
معاون توسعه اشــتغال اجتماع محور بنیاد برکت در پایان یادآور شد: تا به امروز 
200 هزار طرح اشــتغال اجتماع محور با ظرفیت ایجاد 600 هزار فرصت شغلی 
مستقیم و غیرمستقیم در مناطق محروم و روستایی کشور راه اندازی شده است.

 1۲ هزار شغل بابرکت
 برای محرومان استان یزد

اهدای نشان قدمت و ثبت برند »گروه کیان« 
از سوی یونسکو به »گروه کیان نوین«

نشــان قدمت و ثبت برند "گروه کیان" در خاطرات جمعی از ســوی یونسکو به 
"گروه کیان نوین" اهدا شد.

بر اســاس این گزارش به همین  مناســبت  مراســمی  با حضــور دکتر حجت 
اهلل ایوبی دبیرکل کمیســیون ملی یونســکو ایران  _ دکتر یونس شــکرخواه ، 
مشــاور عالی و مدیر کمیته ارتباطات و رسانه یونسکو _ دکتر امیر روشن ،مدیر 
ارتباطات و امور مشارکت های یونسکو، مهندس رضا فخر زاده مدیر شبکه های 
شهرهای یونســکو _  مهندس علیرضا بابالو مدیر کل روابط عمومی و امور بین 
الملل باشــگاه کسب و کار یونســکو و همچنین  نماینده ولی فقیه و امام جمعه  
، اعضای شــورای اسالمی و شهردار شهرستان دامغان،استاد علی اکبر کیانپور و 
خانواده محترم ایشــان و جمع کثیری از مردم دامغــان ،  در  باغ ملی کیانپور 

دامغان برگزار شد.
 در ابتدای مراســم حجه االسالم و المسلمین رســتمیان امام جمعه شهرستان 
دامغان طی ســخنانی، ضمن خوش آمد گویی به میهمانان از جناب آقای حاج 

علی اکبر کیانپور به عنوان یکی از مفاخر شهرستان دامغان تجلیل کرد.
در ادامــه دکتر حجــت اهلل ایوبی،  مدیر کل کمیســیون ملی یونســکو ایران 
گفت:کمیســیون ملی یونسکوی ایران در جهت حفظ ارزش های فرهنگی و ارج 
نهادن به فعالیت های مســتمر و دامنه دار اقتصادی و ثبت قدمت کســب و کار 
ها و برند های دارای حســن سابقه تاریخی، سندی تحت عنوان) گواهی قدمت 
در ثبت خاطرات جمعی( داردکه هدف از اعطای این گواهی ایجاد هویت جهانی 
و ملی برای کســب و کارها است. کسب و کار های معتبری که در طول سالیان 
متمــادی حضور در عرصه کار و کارآفرینی به خلق ارزش مشــغول بوده اند و با 

حضور خود در حافظه اجتماعی مردم حک شده اند.
دکتــر ایوبی افزود: این گواهی که اعتبار ویژه ای بــه برند ها می دهد، فقط به 
مجموعه هایی تعلق می گیرد که بیش از دو نسل)40 سال به فعالیت اقتصادی 
مشغول هستند.ضمنا این گواهی در هر صنعت فقط به یک برند اعطا می شود.

دکتر ایوبی یادآور شد: یونسکو سازمانی است که با ثبت توافق نامه های همکاری 
بین المللی برای تامین امنیت میراث جهانی اقدامات پایدار و مهمی را انجام می 
دهــد. وی تاکید کرد : بعد از تعلق این گواهی به یک برند باز هم بررســی ها و 
ارزیابی ها به شکل مستمر هر 2 سال یکبار انجام می شود تا مخاطبان آن برند 

مطمئن باشند همواره با کسب و کار معتبر و تایید شده ای در ارتباط هستند.
گفتنی اســت ؛ در سال 1350 جناب آقای علی اکبر کیانپور فعالیت گروه کیان 

را با تراشکاری و قالب سازی در صنف فلز تراش و ماشین ساز بنیان گذاری کرد. 
از مهمتریــن محصوالت تولیدی داخل مشــابه نمونــه ایتالیایی در دهه 1350 
خورشیدی می توان به یراق و لوال و ریل کشویی با برند "کیانی" اشاره نمود. در 
سال 1371 با کوله باری بیش از بیست سال فعالیت مستمر و تجربه باالیی که در 
ساخت انواع قالب ها و قطعات فلزی کسب شده بود با ساخت قالب های داشبورد 
پر تیراژترین خــودروی وقت )پیکان(، تولید این قطعــه بصورت موازی با خط 
مســتقر در ایران خودرو به فناوری بومی و داخلی متکی شد و گروه کیان بطور 
رســمی وارد صنعت خودرو شد. از ســال 1375 با توجه به رشد نیازمندی های 
خودروسازان، محصوالت عایق هم در گروه کیان تولید شد. در سال های آغازین 
دهه 13۸0 توسعه سیستم ها و زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری هم در 
دستور کار قرار گرفت، تاجایی که شرکت گروه کیان در میان 10 شرکت دارنده 
گرید A قرار گرفت. از آغاز دهه 13۹0 خورشــیدی، در راســتای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، اتکای هرچه بیشــتر صنایع به تولیدات داخلی و نگاه تخصصی 
به تولید، گروه کیان عمق فعالیت خود را افزایش داد و از ســال 13۹5 با حذف 
محصوالت غیر مرتبط، تمرکز خود را بر تولید محصوالت فراهم آورنده آرامش از 

سکوت قرار داده است.
الزم به ذکر است؛ در پایان نشان گواهی قدمت در ثبت خاطرات جمعی یونسکو 

توسط دکتر ایوبی به حاج علی اکبر کیانپور  )بنیانگذار گروه  کیان( اهدا شد.


