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 گروه بهمن پربازدیدترین غرفه 
در نمایشگاه خودروی مشهد اعالم شد

با پایان یافتن بیســت و دومین نمایشگاه خودروی 
مشــهد، غرفه گروه بهمن به عنوان شــلوغ ترین و 
جذاب تریــن غرفه از ســوی بازدیدکنندگان اعالم 

شد. 
اســتقرار میزهای متعدد پاســخگویی به سواالت 
بازدیدکنندگان، عرضه طیف وسیعی از محصوالت 
موتورســیکلت، تجاری-باری، حمل و نقل شهری 
و ســواری از دالیل جذابیت این غرفه عنوان شده 
اســت. در این نمایشــگاه گروه بهمــن با نمایش 
محصــوالت دیگنیتــی پرایم، دیگنیتی پرســتیژ، 
ریســپکت و فیدلیتی پرایم در دســته خودروهای 
ســواری سیل مشتاقان این دســته از خودروها به 
ســمت این غرفه روانه کرد. بــه همین ترتیب به 
دلیــل نمایش محصــوالت تجاری نظیــر امپاور، 
FAW 460، فــورس و شــیلر این غرفــه را برای 
تجاری سواران جذاب کرده است. در نهایت حضور 
محصوالت خدمات شــهری و اتوبوسرانی این غرفه 
را برای مدیران و کارشناســان شهری جذاب کرد. 
به همین دلیل می توان حضور طیف های متنوع در 
این غرفه را دلیل بر شــناخته شــدن این غرفه به 

عنوان شلوغ ترین و پربازدیدترین غرفه دانست.

 بهره برداری از مدرسه ۶ کالسه 
روستای استرود

با حضورعضو هیات مدیره بانک مســکن مدرسه 6 
کالسه روستای استرود به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار اســتانی پایــگاه خبری بانک 
مســکن؛ در این مراســم که با حضور اســتاندار و 
فرماندار زنجان، سیدمحســن فاضلیان عضو هیات 
مدیره بانک مســکن، امام جمعه قیــدار، نماینده 
شهرســتان قیدار در مجلس شــورای اســالمی و 
همچنیــن مدیران اداره کل آمــوزش و پرورش و 
اداره تجهیز، توســعه و نوســازی مدارس زنجان، 
مدیر شــعب اســتان و جمعی از دانــش آموزان 
و اهالی روســتای اســترود برگزار شــد، محسن 
افشارچی اســتاندار زنجان از احساس تعهد اولیای 
بانک مســکن در حوزه مســوولیت اجتماعی ابراز 
خرســندی کرد.اســتاندار زنجان در ادامه از مدیر 
عامــل، مدیران و کارکنان خدوم بانک مســکن به 
دلیل تمام خدمات و فعالیت های اجتماعی به ویژه 
حمایت از اجرای طرح بزرگ نهضت ملی مســکن 
که در راستای رفع یکی از دغدغه های مهم مردم 
یعنی مســکن اســت، تقدیر کرد. فاضلیان در این 
مراسم، با اشاره به حمایت و خدمات انسان دوستانه 
بانک گفت : بانک مسکن از سال 1387 در راستای 
ایفای مســوولیت اجتماعی و حمایت از هموطنان 
عزیــز و محروم مناطق، تاکنون در ســاخت تعداد 
28 مدرســه در سطح کشور مشــارکت داشته که 
هم اکنون نیز شــاهد افتتاح نوزدهمین آموزشگاه 
مشارکتی بانک مســکن هستیم.عضو هیات مدیره 
بانک افــزود: از ســایر اقدامات بانک مســکن در 
راستای اجرای مسوولیت اجتماعی، اختصاص مبلغ 
10 میلیــارد ریال برای آزادی زندانیان غیر عمد و 
همچنین کمک به احداث بیمارستان و درمانگاه و 

مجموعه ورزشی و آموزشی است.

 تقدیر از بانک پارسیان به عنوان
 بانک یاور اشتغال و خودکفایی 

مددجویان کمیته امداد
در همایش یاوران اشتغال و خودکفایی که باهدف 
تقدیــر از بانک هــای عامل در اعطای تســهیالت 
اشــتغال به مددجویان کمیته امــداد و با حضور 
اعضــای هیات امنا و رئیس کمیته امداد امام )ره(، 
مدیران بانک مرکــزی و بانک های مختلف برگزار 
شد، از بانک پارســیان با اهدای لوح سپاس تقدیر 

به عمل آمد.
این همایش به منظور اقدامات مؤثر بانک پارســیان 
در اشتغال زایی و توانمندســازی مددجویان کمیته 
امــداد امام خمینــی)ره( و ترویج فرهنگ اشــتغال 
صورت گرفت. گفتنی اســت؛ اقدامات بانک پارسیان 
در راســتای توســعه عدالت اجتماعی، ارتقای رفاه و 
امنیت اقتصادی اقشــار جامعه و توانمندسازی افراد 
تحت پوشش ســازمان بهزیستی و کمیته امداد امام 
خمینی)ره( موجب شد که این بانک بهترین عملکرد 
را در حوزه حمایت از محرومان به نام خود ثبت کند. 
گزارش های نشان می دهد که بانک پارسیان با تحقق 
111 درصــدی بودجه ابالغی دربنــد ب تبصره 16 
بودجه سال 1400 ، باالترین درصد عملکرد را در بین 

بانک های کشور از آن خودکرده است.

توجه ویژه بانک توسعه صادرات ایران 
به شرکت های دانش بنیان صادراتی

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران، آینده بهتر 
کشــور را در گرو صــادرات محصــوالت و کاالی 
دانش بنیان دانســت و از توجــه ویژه این بانک به 

شرکت های دانش بنیان صادراتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
دکتر سیدعلی حسینی در هفته دولت، ضمن معرفی 
شعبه بلوار کشاورز به عنوان شعبه تخصصی دانش 
بنیان گفت: فارغ از مقرراتی که سازمان ها را ملزم به 
حمایت از شرکت های دانش بنیان می کند، جامعه 
از خدمــات دانش بنیان ها در بخــش هایی چون 
حمل و نقل، آموزش و بانکداری بهره مند می شود 
که نقطه اتکا مطلوبی بوده و قابل حذف نیســتند. 
حسینی با اشاره به اینکه صنعت بانکداری بیشترین 
اســتفاده را از شرکت های دانش بنیان کرده است، 
افزود: جایگاه و ســهمی که بازار سرمایه و سیستم 
پرداخت از خدمات دانش بنیان دارد، حساســیت و 

توجه بیشتر را بر این بخش توجیه می کند.

اخبـــار

تیموری، مدیرعامل شــرکت ســایپا گفــت: وظیفه واردات از برنــد رنو مانند 
خودروی مگان 2022 و ســاندرو بر عهده سایپاســت. زیر ســاخت های تولید 
C3HR در کشور تا 70 درصد فراهم است.در حال مذاکره هستیم تا این خودرو 

را وارد کشور کنیم.
6 روز پیش معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درباره شرایط ثبت سفارش، 
تأمین ارز و واردات خودروی ســواری کامل در سال 1401 را امضا و برای اجرا 
ابالغ کرد.به موجب مصوبه دولت، تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص 
ارز ممنوع است و ارزش گمرکی بر اساس ماده )14( قانون امور گمرکی )سیف( 

محاسبه خواهد شد و خودروهای وارداتی تنها در بورس کاال عرضه می شود.
بیان این ســخنان از سوی مدیران ســایپا از دو جنبه قابل توجه است. نخست 
بــا نگاهی خوش بینانه این امر را می توان گامــی در جهت تحقق اصل واردات 
خودرو اقتصادی به کشــور دانست که ماه هاست همچنان بی سر و سامان مانده 
است. بســیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که واردات خودرو ارزان در کنار 
بهبود قیمت ها می تواند حس رقابتی میان خودروســازان داخلی و خارجی برای 
جلب رضایت مشــتری را به همراه داشــته باشد که شــاید نتیجه آن کاهش 

قیمت ها و نیز بهبود کیفیت خودروها باشد.

در نقطه مقابل سخنان مدیر عامل سایپا از دو جنبه دیگر خبر چندان مطلوبی 
نمی باشد. نخست آنکه بر اساس نظر کارشناسان و مطالبه مردم، واردات خودور 
باید برای عموم آزاد باشــد و شــرکت های خودروســازی و قطعه سازی نباید 
متولیــان واردات باشــند. نقش این شــرکت ها در واردات در کنار آنکه انحصار 
جدیــدی به نام واردات را به انحصــار تولید و بازار اضافه می کند مولفه ای برای 
تصمیم گیری این خودروسازان در عرصه قیمت گذاری می شود که در چارچوب 
حفظ موقعیت تولیدات داخلی خویش قیمت های وارداتی  ها از حالت اقتصادی 
خارج می گــردد و همان چرخه معیوب خودروهای خارجی لوکس، اجبار مردم 
به خرید خودروهای بی کیفیت و گران داخلی تکرار می شــود. در اصل می توان 
گفت که واردات خودرو توسط خودروسازان به هر بهانه و دلیلی مغایر با اهداف 

طرح آزاد سازی واردات خودرو می باشد.
دوم آنکه در سخنان مطرح شده از واردات خودرو از رنو و شرکت های فرانسوی 
سخن به میان آمده است. داشتن توافقات قدیمی معیار این واردات عنوان شده 
است. هر چند که شرکت هایی مانند رنو در جمع شرکت های برتر خودروسازی 
جهان هســتند اما مسئله آن اســت که فرانســه همواره نقش پلیس بد را در 
مذاکرات و تحریم ها اجرا کرده اســت بگونه ای که در شــرایط تحریم به بهانه 
تحریم ها از دادن قطعات به ایران خوداری کرده اند.شــرکت پژو و رنو و ســایر 

شرکت های فرانسوی رویه ای مشابه در این زمینه داشته اند.
حال این ســوال  مطرح اســت که چگونه می توان به شرکت هایی اعتماد کرد 
که از عامالن وضع موجود هســتند. چرا باید منابع مالی کشور در اختیار بهبود 
اقتصاد شــرکت های فرانسوی قرار گیرد و گذشــته آنها نادیده گرفته شود. آیا 

سایر کشورها دارای ظرفیت های خودروسازی نمی باشند که باید تن به واردات 
از بدعهدان داد، آن هم در شــرایط اقتصادی که کشوری مانند فرانسه به شدت 
نیازمند منابع اقتصادی است. این نوع واردات خودرو از بدعهدان شبیه سخنانی 
است که برخی در حوزه اقتصادی مطرح و ادعا دارند که نباید فرصت نیاز اروپا 
به انرژی در زمســتان را از دســت داد و باید با پذیرش هر آنچه به عنوان متن 

توافق وین نامیده می شود صادر کننده انرژی به اروپا گردیم.
ســوال اینجاست که آیا کشــورهای اروپایی در اوج دوران کرونا به فکر کودکان 
بیماری خاص ایران بوده اند که امروز ما به فکر زمســتان آنها باشیم؟ آیا آنها به 
فکر هزاران بیمار نیازمند به داروها و تجهزات پزشکی تحریمی بوده اند که امروز ما 
برای بحران اقتصادی شرکت های فرانسوی از جمله خودروسازی آنها دل بسوزانیم 

و منابع اقتصادی کشور را در لوای نام خودرو اقتصادی به آنها سرازیر سازیم؟
به نظر می رســد سخنان مدیران خودروســاز که واردات خودرو از شرکت های 
فرانســوی را در لوای خودروی اقتصادی مطرح می سازند جای کار کارشناسی 
و دقت نظر بیشــتر دارد، چرا که همین شــرکت ها در ابتدای اجرای برجام نیز 
ادعــای روکرد به ایران را ســر دادنــد و بعد در زمانی که ایــران به قطعه ها و 
محصوالت آنها با توقف تولیدات داخلی وابســته شد به ناگاه از لغو همکاری ها 
به بهانه تحریم ها ســخن گفتند و عاملی برای وضع موجود خودروسازی کشور 
شــدند.نباید فراموش کرد که بخش قابل توجهی از سهام شرکت های غربی از 
جمله خودروسازی یا وابســته به سرمایه آمریکایی است یا وابسته به البی های 
صهیونیســتی، لذا دلبســتن به وعده های آنها قطعا در چارچــوب منافع ملی 

نخواهد بود و با دقت نظر بیشتری باید به آنها نگریست.

یادداشت

آیا فرانسوی ها قابل اعتمادند؟ 
کامیار زین العابدینی

گزارش

در حالی که دولت طرح نهضت ملی مســکن را کلید زده 
اما بازار مسکن همچنان دچار عقب ماندگی است که باید 
با کاهش فاصله عرضه و تقاضا و افزایش ســاخت وساز به 

تعادل برسد.
بازار مســکن طی یک سال گذشــته باز هم با رشد قیمت 
روبرو شــده و آمار ها هم حاکی از آن اســت که این بازار 

در مقایسه با سال های گذشته روند صعودی داشته است.
مرکــز آمار که چنــد ماهی بود گزارشــی از آخرین روند 
معامالتی مســکن ارائه نمی داد، به تازگی اعالم کرده است 
که متوســط نرخ مســکن در تهران به 42 میلیون و 800 
هزار تومان رسیده است که البته بررسی های صورت گرفته 
هم حاکی از آن اســت که در یکی دو ماه گذشته متوسط 

نرخ رشد یک تا دو درصد افزایش یافته است.
مقام معظــم رهبری در دیدار با اعضــای هیئت دولت به 
عقب ماندگی در حوزه مسکن که خود زمینه ساز افزایش 
چشم گیر قیمت در حوزه خرید وفروش و اجاره شده اشاره 
کرده اند و تاکید بر ســاماندهی این بازار دارند.بسیاری از 

کارشناسان معتقد هستند که اصلی ترین دلیل عدم کنترل 
قیمت ها در بازار مســکن، ایجاد فاصله بین عرضه و تقاضا 
است و با توجه به آنکه در چند سال گذشته میزان ساخت 
وساز در کشور کاهش چشــم گیری داشته، نتایج آن هم 

اکنون در این بخش خودش را نشان داده است.
البته آقای قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم بر این موضوع 
تاکید دارد و طی مصاحبه ای اعالم کرده که فاصله عرضه 
و تقاضای مسکن، زمینه  ساز نابه سامانی در این بازار شده 
و بــه زودی خانه های ارزان تری را به متقاضایان مســکن 

تحویل می دهیم.
دولت ســیزدهم از ابتدای آغاز کار خود، ساخت 4 میلیون 
واحد مســکونی را کلید زده که تاکنــون تنها اراضی یک 
میلیون و ۵00 هزار واحد تامین شده و اصلی ترین مشکل 
هــم در این زمینه عدم تخصیص اراضی دســتگاه ها برای 
ســاخت واحد های نهضت ملی مســکن است. طبق قانون 
تمامی دستگاه ها اراضی خود را باید برای ساخت مسکن در 
اختیار وزارت راه وشهرســازی قرار دهند و در صورت عدم 

تخصیص تا پایان شهریور،  اسناد تمامی این اراضی به اسم 
وزارت راه وشهرسازی خواهد شد.

به گفته اقبال شــاکری عضو کمیســیون عمران مجلس، 
در حوزه خرید و اجاره مســکن مشکالتی وجود دارد و با 
ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی 
مسکن، شوک شدیدی به بازار وارد می شود، اما به شرطی 
که نتیجه ســاخت این واحد ها ، عرضه مســکن  با قیمت 

مناسب و برای دهک های پایین جامعه باشد.
عضو کمیســون عمران مجلس گفت: مسکن به هر شکلی 
تامین شــود می تواند بر بازار اثر گذار باشد، اما نباید برای 
این 4 میلیون واحد مسکونی میزان آورده متقاضیان بیش 
از 200 میلیون تومان باشــد و از ســوی دیگر اقساط این 
واحد هــا هم نباید بیش از 2 میلیون تومان شود.شــاکری 
گفت: وزارت راه و شهرســازی و دولت باید برنامه ریزی را 
به گونه ای انجام دهند که این واحد ها به دســت افراد فاقد 

مسکن برسد.
 طبــق آمار معامالت مســکن، مرداد امســال متوســط 

قیمت آپارتمان های مســکونی شــهر تهران نسبت به ماه 
گذشــته 1.8 درصد افزایش داشــته اســت. این در حالی 
اســت که تورم ماهانه تیرماه نسبت به خرداد امسال 8.3 
درصــد بود که این شــاخص در مرداد نســبت به تیرماه 
 6.۵ درصد کاهش داشــته و نشــان دهنــده کاهش تورم 

ماهانه مسکن است.
بر اســاس اعالم مرکــز آمار، تورم نقطه به نقطه مســکن 
شــامل مقایســه قیمت مســکن در مرداد امسال نسبت 
به مرداد ســال گذشــته 44 درصد افزایش داشته است. 
همچنین تورم ســاالنه مســکن که شــامل درصد تغییر 
میانگین شــاخص قیمت مسکن در یک ســاله منتهی به 
مرداد امسال اســت 28.4 درصد اعالم شد.در این شرایط 
ســاخت وساز می تواند زمینه ساز افزایش تولید مسکن در 
کشــور و کاهش قیمت آن شــود، اما نباید در این بخش 
حضــور پررنــگ دالالن و محتکران مســکن و همچنین 
 عدم همکاری بانک ها در پرداخت تســهیالت مســکن را

نادیده گرفت.  باشگاه خبرنگاران

چرا بازار مسکن با وجود طرح نهضت ملی مسکن عقب ماند؟

به پیشنهاد بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام، دبیرخانه دائمی انتقال تجربه و 
دانش در زمینه توانمندســازی اقتصادی، محرومیت زدایی و تعامالت اقتصادی با 

محوریت پیروان اهل بیت)ع( در کشورهای اسالمی راه اندازی می شود.
محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت که در کمیسیون اقتصادی هفتمین اجالس 
ساالنه مجمع جهانی اهل بیت سخن می گفت، با اظهار امیدواری که ایران محور 
همکاری های بین المللی درخصوص تبادالت و انتقال تجربه و دانش در حوزه های 
توانمندســازی اقتصادی، اجتماعی و پیشرفت شــود، افزود: کشورهای اسالمی 
می توانند همکاری های گسترده و ســازنده ای در رفع محرومیت ، توانمندسازی 

اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی با یکدیگر داشته باشند. 
مدیرعامل بنیاد برکت از آمادگی برای انتقال تجارب به کشــورهای اسالمی در 
زمینه مدل جامع پیشــرفت مناطق محروم  و توانمندسازی اقتصادی خبر داد و 
تاکید کرد: در این راستا می توان یک دبیرخانه دائمی را به منظور انتقال و تبادل 
تجربــه برای محرومیت زدایی، مبارزه با فقر و توانمندســازی اقتصادی در میان 
کشورهای اسالمی و پیروان اهل بیت علیهم السالم راه اندازی کرد. وی با اشاره به 
عضویت بیش از 130 کشور در مجمع جهانی اهل بیت تصریح کرد: بنیاد برکت 
به عنوان یکی از شــرکت کنندگان در کمیسیون اقتصادی این مجمع و با توجه 
به فعالیت هایی که در زمینه ســرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی دارد، امکان 

همکاری مشترک جهت اجرای مدل جامع اشتغال زایی را با این کشورها دارد.
ترکمانه ادامه داد: بنیاد برکت عالوه بر ارائه پیشــنهاد برای راه اندازی دبیرخانه 
دائمی توانمندســازی اقتصادی و محرومیت زدایی در میان کشــورهای شرکت 
کننــده در هفتمین مجمع جهانی اهل بیت، آماده همکاری با کشــورهای عضو 
در زمینه های مختلف از جمله گردشگری حالل، گردشگری سالمت، استفاده از 
نظام های نوین سرمایه گذاری و همچنین صادرات و واردات کاالها و محصوالت 
تولیدی اســت. مدیرعامل بنیاد برکت بــا تاکید بر افزایش تبادالت تجاری میان 
کشــورهای عضو مجمع جهانی اهل بیت خاطرنشــان کرد: از آن جایی که این 
کشــورها پیروان اهل بیت هستند بنیاد برکت آماده هر گونه همکاری و برقراری 

تعامالت تجاری و اقتصادی برای تقویت این شبکه در سراسر جهان است.

وی اظهار امیــدواری کرد که برگزاری هفتمین اجالس ســاالنه مجمع جهانی 
اهل بیت در ایران شــروع خوبی برای همکاری و تعامل بنیاد برکت با کشورهای 
شــرکت کننده باشــد.ترکمانه تاکید کرد: با توجه به ظرفیت های خوبی که در 
ایران در حوزه توانمندســازی اقتصادی جوامع محــروم وجود دارد، بنیاد برکت 
می تواند تجربیات ســازنده خــود را در این حوزه در اختیار شــیعیان و پیروان 
اهل بیت در کشــورهای اســالمی قرار دهد.مدیرعامل بنیــاد برکت تاکید کرد: 
امیدواریم که با این تعامل و همکاری شاهد توانمند شدن هر چه بیشتر شیعیان 
و محبین اهل بیت در سراســر جهان باشــیم و این شــبکه بتواند تاثیرگذاری 
بیشــتری در تامین نیازها، رفع چالش ها،  مناسبات اقتصادی دنیا داشته باشد.
وی با اشاره به سرمایه گذاری چند میلیارد دالری بنیاد برکت برای توانمندسازی 
و محرومیت زدایی مناطق محروم بیان کرد: عملکرد بنیاد برکت طي 1۵ ســال 
فعالیت نشان مي دهد که مهم ترین دغدغه این بنیاد، رفع ریشه اي محرومیت در 
اقصي نقاط ایران اسالمي اســت و براي رسیدن به این هدف واال، توانمندسازي 

اقتصادي و کارآفریني همواره نخستین اولویت این بنیاد بوده است.

ترکمانه در تشــریح فعالیت های بنیاد برکت در حوزه اشــتغال زایی گفت: بنیاد 
برکــت در قالب مدل جامع پیشــرفت مناطق محروم و روســتایی و با تاکید بر 
الگوهای توانمندسازی اقتصادی بنگاه محور، تسهیالت محور و کارگاهی نسبت به 
راه اندازی و احیای یک هزار و 32 کارگاه های تولیدی و صنعتی بزرگ، کوچک و 
متوسط اقدام کرده است که فراهم آمدن فرصت های کسب و کار برای 22۵ هزار 

نفر را به دنبال داشته است.
وی ادامه داد: همچنین در قالب آیین نامه و الگوهاي نوین توانمندسازي اقتصادي 
کــه در ســال های اخیر تدوین و در دســتور کار بنیاد برکت قــرار گرفته اند و با 
بهره گیری از شبکه 9۵0 نفری مجریان و تسهیل گران، تاکنون بیش از 208 هزار 
طرح اشتغال زایی اجتماع محور با ظرفیت اشتغال 624 هزار فرصت شغلی مستقیم 

و غیرمستقیم در مناطق محروم و روستایی کشور به بهره برداری رسیده است.
مدیرعامــل بنیاد برکت از اقدامات گســترده این بنیــاد در حوزه های عمرانی و 
زیربنایی خبر داد و بیان کرد: بنیاد برکت همگام با اجراي طرح هاي توانمند سازي 
اقتصــادي، ۵8 هزار پروژه عمرانی و زیربنایي از جمله ســاخت یک هزار و 830 
مدرسه با 14 هزار کالس درس، ساخت و تکمیل 13 بیمارستان و 220 مرکز و 
خانه  بهداشــت، ساخت 46 هزار مسکن محرومین، احداث یک هزار و 6۵0 مرکز 
فرهنگی و مذهبی و 6 هزار طرح  دیگر شــامل راه ســازي، پل سازي، آب رساني و 
برق رساني را برای پیشرفت و آبادانی مناطق محروم عملیاتی کرده است.ترکمانه 
خاطرنشــان کرد: شرکت های مشــارکتی و واحد های صنعتی احیا شده توسط 
بنیــاد برکت تاکنــون موفق به صادرات 47 میلیــون دالر انواع محصوالت خود 
به 12 کشــور شــده اند.وی در پایان خاطر نشــان کرد: اکنون زمینه همکاری و 
فعالیت های مشترک تجاری و  توانمندسازی اقتصادی فراهم است و بایستی این 
فرصت را تبدیل به اقدام عملیاتی موثر نماییم.گفتنی اســت، در حاشیه برگزاری 
هفتمین مجمع جهانی اهل بیت، نشســت های دوجانبــه ای بین بنیاد برکت و 
نمایندگان بیش از 2۵ کشور برگزار و توافق شد پیاده سازی مدل جامع پیشرفت 
مناطق محروم و روستایی بنیاد برکت در این کشورها و تبادالت تجاری مشترک 

برنامه ریزی و اجرایی شود.

مدیرعامل بنیاد برکت تاکید کرد:

راه اندازی دبیرخانه دائمی توانمندسازی 
اقتصادی در کشورهای اسالمی

 درنشست خبری بانک توسعه تعاون
 با خبرنگاران عنوان شد

 رونمایی چند طرح فناورانه 
و نوآورانه بخش تعاون 

سمیه ملکی  سرپرست بانک توسعه تعاون در نشست 
خبــری از  رونمایی چند طرح فناورانــه و نوآورانه بخش 

تعاون  خبر داد. 
نشســت خبری بانک توسعه تعاون با خبرنگاران و اصحاب 
رسانه در نمایشگاه رســم تعاون در برج میالد برگزار شد. 
در این نشست سرپرست بانک توسعه تعاون اظهار داشت 
: گســترش فعالیت ها در بخش تعاون نیازمند استفاده از 
ســامانه ها و زیرساخت های مورد نیاز جهت نقش آفرینی 

تعاونی ها در عرصه اقتصاد است.
وی افزود: همکاری بانک بــا معاونت تعاون وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی بــه عنوان راهبر بخش تعاون و مرکز 
نوآوری توسعه تعاون ایران موجب راه اندازی چندین طرح 
فناورانه شده است تا زمینه بهتری برای فعالیت تعاونی ها 
فراهم آید.وی خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون اهتمام 
کافی برای حمایــت از تعاونی های دانش بنیان داشــته 
اســت و همچنین فرآیندهای بانکی و ارتباط با مشتریان 
بــه ویژه اتحادیه ها و شــرکت های تعاونــی را بر مبنای 
بانکــداری الکترونیک و بانکــداری دیجیتال به پیش می 
برد.سرپرست بانک توســعه تعاون درباره اقدامات فناورانه 

گفت: تحول دیجیتال بانک در 
انجام است و پرداخت  مرحله 
تســهیالت عمومی و خرد به 
صورت غیــر حضوری، صدور 
چــک صیــادی دیجیتال در 
سامانه صیاد و در خودپردازها 
و ســفته و بــرات الکترونیک 
 نیــز بــه مراحــل اجرایــی 

رسیده است.
احــراز  از  حســینی  شــیخ 
پول  کیف  الکترونیک،  هویت 

الکترونیک، داشــبورد اطالعاتی شــعب و ســامانه جامع 
نظارت و بازرسی هوشــمند به عنوان دیگر دستاوردهای 
بانک یاد کرد.سرپرســت بانک توســعه تعاون گفت: بهره 
گیری از مکانیزم ابزارهای تأمین مالی بســیار مهم اســت 
و بانک ضمن پذیــرش نقش نوین در این فرآیندها تأمین 
مالــی را با نیاز کمتر به منابع ســپرده ای به پیش می برد.

شیخ حسینی انتشار اوراق گام را خدمتی جدید در شبکه 
بانکی اعالم نمود که واحدهای تولیدی می توانند در تأمین 
مواد اولیه بهره جویی نمایند.وی افزود: بانک توسعه تعاون 
به میزان 3۵ هزار میلیارد ریال در صدور اوراق گام ظرفیت 
دارد.این بانک طی یک ســال فعالیت دولت ســیزدهم در 
شاخص های عملکردی رشد داشــته است، به گونه ای که 
مانــده منابع بانک در حال حاضر 32 درصد در مقایســه 
با ابتدای دولت رشــد داشته است و مانده مصارف نیز 48 

درصد رشد یافته است. 

وی تصریــح نمــود: خالــص 
تسهیالت پرداختی به تعاونی ها 
نیز در طول این یک ســال 81 
درصد از رشــد برخوردار بوده 
است.شیخ حسینی خاطر نشان 
فرابخش  به عنوان  تعاون  کرد: 
اقتصاد  در همــه زمینه هــای 
حضــور دارد و بانک توســعه 
تعــاون مطابق اساســنامه 70 
درصد تســهیالت را به بخش 
تعــاون اختصــاص می دهــد.
سرپرســت بانک توســعه تعاون گفت: بانک در پرداخت 
تســهیالت حمایتی 67 درصد رشد محقق نموده است و 
36 هزار میلیارد ریال تسهیالت حمایتی به معرفی شدگان 
کمیته امداد، ســازمان بهزیســتی، بنیاد شــهید، ازدواج 
جوانان، فرزند آوری، مشــاغل خانگــی و خرید تضمینی 
گندم بوده اســت. شیخ حســینی ادامه داد: بیش از 20 
هزار میلیارد ریال تســهیالت موضوع بند الف تبصره 18 
در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی، صنایع دستی و 

گردشگری پرداخت شده است.
شــیخ حسینی تاکید کرد: شــاخص npl در حد متعارف 
۵ درصد مدیریت شــده است.شیخ حســینی تاکید کرد: 
هدفگذاری بانک توســعه تعاون در ســال جاری پرداخت 
310 هزار میلیارد ریال اســت و تســهیالت تکلیفی بانک 
متمرکز بــر تعاونگران و sme ها بــه پیش خواهد رفت.

وی در خصوص افزایش سرمایه بانک گفت: مطابق ردیف 

3_1_ بنــد الف تبصره 18 قانون بودجه به میزان ده هزار 
میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک در نظر گرفته شده 
و همچنین سهمی به میزان 3۵ هزار میلیارد ریال مندرج 
در جزء 3 تبصره 18 قانون بودجه برای بانک تصور شــده 
که با تحقق این دو مورد، ســرمایه بانک به میزان 4۵ هزار 
میلیارد ریال افزایش خواهد داشت و در این صورت کفایت 

سرمایه بانک به حد متعارف 8 درصد خواهد رسید.
شیخ حسینی ادامه داد: در همکاری با معاونت تعاون، خط 
اعتباری جدید 30 هزار میلیارد ریالی نیز از سوی بانک از 
محل افزایش ســرمایه و منابع داخلی بانک در نظر گرفته 

شده است.
این مقام بانکی یادآور شد: کاال برگ الکترونیک به صورت 
پایلوت در دو شهرســتان گرمســار و بافق به مرحله اجرا 
رسیده است.شیخ حسینی توضیح داد: بانک توسعه تعاون 
در اجــرای ماده ۵2 و ماده ۵6 قانــون الحاق نیز عملکرد 
مناســبی داشته و تأمین مالی پروژه های عمرانی در سطح 
استانها از ســوی بانک صورت گرفته است. در این مراسم 
با حضور مســکنی معاون تعــاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی؛ از شــتاب دهنده اتفاق به عنوان اولین شــتاب 
دهنــده غیــر متمرکز کســب و کارهای تعــاون بنیان و 
اســتودیو کوپ به عنوان اولین استارتاپ استودیوی حوزه 
تعاون با حمایت بانک توسعه تعاون رونمایی شد و سامانه 
EOC برای مدیریت مســائل تعاونی های مشــکل دار و 
سامانه ثبت ســفارش کاال توسط تعاونی ها از بورس کاال 
 و نیز اساسنامه تعاونی مسکن جهش و تعاونی مرزنشینان 

رونمایی شد.


