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مذاکرات برای امضای  ۱۰قرارداد نفتی تا پایان سال
بیژن زنگنه در باره امضای  ۱۰قرارداد نفتی تا پایان سال تصریح کرد :این یک مجموعه است و نمیتوان تعداد دقیقی عنوان کرد اما براساس مذاکرات جدی انجام شده با طرفین قراردادها ،پیشبینی
میشود که حدود  ۱۰قرارداد امضا شود .زنگنه با اشاره به این که امضای قراردادهای جدید نفتی اولویت بندی شدهاند ،افزود :همه مذاکرات به خوبی پیش میروند و هیچ مذاکرهای مانع مذاکرات
دیگری نیست .وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که مهمترین قرارداد پس از امضای قرارداد طرح توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال چه خواهد بود ،گفت:
طرح توسعه الیههای نفتی پارس جنوبی ،میدان مشترک آذر ،میدان های سهراب ،آب تیمور ،منصوری و آزادگان در اولویت قرار دارند.

آذری جهرمی در رسیدگی به قیمت و کیفیت خدمات اینترنتی و حذف فیلترینگ شبکه های اجتماعی موفق می شود؟

وعده های دشوار وزیر جوان

دیه  8میلیارد ریالی بیمه آرمان به یک مصدوم
بیمه آرمان در یک پرونده خسارت جانی شخص ثالث ،هشت میلیارد ریال
دیه به یک مصدوم پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان ،علیرضا بیانیان مدیر عامل این شرکت و هیئت
همراه صبح امروز با حضور در منزل مسکونی مصدوم (زیاندیده) در تهران ،ضمن ابراز
دلجویی و تفقد از مصدوم حادثه و خانواده او ،فیش واریزی به مبلغ هفت میلیارد و 974
میلیون ریال بابت دیات متعلقه را به خانواده وی تسلیم کردند .همچنین با دستور مدیر
عامل بیمه آرمان مقرر شد یک بیمه نامه کامل آتش سوزی به صورت رایگان صادر و
به خانواده مصدوم اهدا شود .پدرام تاوانه که به علت شدت جراحات وارده در حادثۀ
رانندگی دچار نقص عضو شده و زندگی نباتی دارد ،شامل تعدد دیات شده بود که
شرکت بیمه آرمان با رعایت مفاد قانون بیمه شخص ثالث اجباری ،سقف تعهد خسارت
را پرداخت کرد .گفتنی است یکی از مهمترین راهبردها و مؤلفه های مشتری مداری در
بیمه آرمان ،ارزیابی و پرداخت دقیق و به موقع خسارت به زیاندیدگان است.

امکان صدور دسته چک در پیشخوان های شهرنت بانک شهر
معاون برنامه ریزی ،توسعه شهری و فناوری اطالعات بانک شهر از امکان
صدور دسته چک در پیشخوان های شهرنت این بانک خبرداد و گفت، :
تا پایان سال جاری حدود  ۷۰درصد خدمات فیزیکی شعب از طریق
پیشخوان های شهرنت انجام می شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر،غالمحسین تابشفر با تاکید
براینکه افزایش خدمات بانکی در پیشخوانهای شهرنت در سال جاری به صورت
جدی دنبال خواهد شد ،گفت :هم اکنون مشتریان بانک شهر میتوانند با حضور
در پیشخوانهای شهرنت ضمن وصول چکهای این بانک در هر زمان از شبانهروز
درخواست صدور دسته چک را نیز ارائه دهند.

وام  ١٨٩٠میلیارد ریالی بانک صادرات ایران به  ١٥هزار
(ره)
مددجوی بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی
بانک صادرات ایران طی  ١٥ماهه منتهی به پایان خرداد ماه امسال١٨٩٠،
میلیارد ریال وام قرض الحسنه به بیش از  ١٥هزار مددجوی معرفی شده از
سوی کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی ،پرداخت
کرد.
طی  ١٥ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری ،بانک صادرات ایران به مددجویان
معرفی شده از سوی کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) در سال  ٩٥تعداد ١٠١٧٠
فقره وام قرض الحسنه به مبلغ  ١٢٧٥میلیارد ریال و در سال  ٩٦تعداد  ٢٠٧٨فقره وام
به مبلغ  ٢٧١میلیارد ریال پرداخت کرده که جمعاً در این بخش  ١٢هزار و  ٢٤٨فقره
وام به ارزش  ١٥٤٦میلیارد ریال بوده است .همچنین بنابراین گزارش ،بانک صادرات
ایران طی مدت یاد شده به مددجویان معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی٣٢٥٤ ،
فقره وام قرض الحسنه به ارزش  ٣٤٤میلیارد ریال پرداخت نموده است.

بانک صادرات در استان فارس  ٤٤٠٠میلیاردریال
تسهیالت پرداخت کرد
عملکرد  ١٥ماهه بانک در راستای اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی
در استان فارس ،نشان می دهد که مانده تسهیالت پرداخت شده در این
بخش ها به مرز  ٤هزار و  ٤٠٠میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران ،اهداف و برنامه های اجرا شده در مسیر
تحقق شعار « اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال» و حمایت از بنگاه های تولیدی و افزایش
اشتغال در استان فارس با توجه به لزوم حمایت فراگیر از همه بخش های تولیدی،
خدماتی و عام المنفعه ترسیم شده است  .در این راستا طی  ١٥ماه منتهی به پایان
خرداد ماه امسال ،بانک صادرات ایران در استان فارس بیش از  ٤هزار و  ٣٩٧میلیارد
ریال در راستای برنامه های مورد اشاره تسهیالت پرداخت کرده است.
بنابراین گزارش از مجموع رقم مورد اشاره بیش از  ٩٩٥میلیارد ریال برای رونق تولید
به صورت سرمایه در گردش به شرکتها و بنگاه های تولیدی پرداخت شده است.

توسط عضو هیات مدیره بانک ملی ایران

سیاست امسال بانک ملی ایران اعالم شد
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران پیگیری مستمر وصول مطالبات توسط
واحدها و تعیین تکلیف امالک تملیکی به منظور آزادسازی منابع را مورد
تاکید قرار داد .همایش دو روزه بررسی عملکرد چهارماهه نخست سال
جاری ادارات امور شعب منطقه  ٢کشور با حضور برات کریمی و مسعود
خاتونی اعضای هیات مدیره ،جمعی از مدیران امور وروسای ادارات مرکزی
و همچنین روسای ادارات امور شعب منطقه ٢کشور در مشهد مقدس برگزار
شد.
دراین همایش کریمی به سیاست گذاری بانک مبنی براولویت قراردادن حمایت
ازواحدهای تولیدی وصنعتی درراستای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت :تحقق اهداف
تعیین شده براساس برنامه عملیاتی  ،کاهش قیمت تمام شده پول بارویکرد جذب منابع
ارزان قیمت وافزایش درآمدهای غیرمشاع ،کاهش مطالبات معوق ،مدیریت ترازنامه
ونهایتا سود آوری بانک باید در دستور کار همه مدیران و کارکنان قرار گیرد.

قائم مقام معاونت مهندسی سایپا:

ساینا اتومات خودرویی با امکانات مناسب و به روز است
قائم مقام معاونت مهندسی سایپا گفت :ساینا اتومات خودرویی با امکانات
مناسب و به روز است که پاسخگوی تمامی استانداردهای الزامی است.
به گزارش سایپانیوز ,مهدی پازوکی قائم مقام معاونت مهندسی سایپا و مدیر پروژه
محصول ساینا اتومات با بیان مطلب فوق اظهار کرد :مقدمات پروژه تولید خودرو
ساینا با گیربکس اتوماتیک ( بر روی پلتفرم  ) X200در گروه خودروسازی سایپا از
سال  94شروع شد و مذاکره با بیش از  20شرکت تولیدکننده گیربکس اتوماتیک و
بررسی محصوالت تولیدی آنها برای جانمایی در محفظه موتور  X200صورت گرفت
که در نهایت گیربکس  CVTشرکت  Punch Powertrainبلژیک به دلیل ابعاد
مناسب و کارایی خوب انتخاب شد و این پروژه پس از تایید هیئت مدیره سایپا از
اردیبهشت ماه سال  1395آغاز شد .وی تصریح کرد :این گیربکس از نوع گیربکس
( Transmition Continues Variable (CVTبه معنی جعبه دنده با قابلیت
تغییر پیوسته ضرایب دنده است که مدل پایه این گیربکس از سال  2007در شرکت
پانچ بلژیک تولید شده است و موتورهای تا گشتاور  190نیوتن متر و دور ورودی
 6000را پشتیبانی می کند و همچنین دارای حالت تیپ ترونیک با قابلیت تعویض
دنده دستی است.
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مهشیدخیزان
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وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات که یکی از جوانترین
وزارتخانهها است و وظیفه اصلی آن توسعه و ایجاد
ظرفیتهای شغلی مطابق روز است ،از اهمیت خاصی
بهخصوص برای قشر جوان کشور برخوردار است .درهمین
رابطه بحث اصالح تعرفههای اینترنت که از حدود سه سال
قبل مطرح شده و از سال بعد از آن اجرا شد ،اینبار ازسوی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مطرح شد .پیش از این
طرحی در دولت یازدهم ،آن هم ازسوی آذریجهرمی
معاون وزیر ارتباطات وقت مطرح شد که مخالفان و
موافقان زیادی داشت .اینبار خود او که سکانداری
این وزارتخانه را به عهده گرفته ،برنامه اصلی خود برای
این سمت را «اصالح تعرفههای اینترنت» و «رفع فیلتر
شبکههای اجتماعی» نام برده است.
برنامه صد روزه دولت در وزارت ارتباطات
محمدجواد آذریجهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
درخصوص برنامه برای کاهش تعرفه اینترنت ،گفت :در دنیا،
اینترنت موبایل گران است؛ با وجود این ما به لحاظ شاخص
نسبت هزینه به درآمد در دنیا در  ۱۰کشور اول جهان هستیم.
آن چیزی که در کشور مشکل داریم اینترنت ثابت است و در این
حوزه شاخصی بهتر از نود نداریم .این نشان میدهد غیرطبیعی
بودن اینترنت در حوزه ثابت برای ما یک معضل جدی است که
جلوی رشد بازار را میگیرد .برنامه ما اصالح این تعرفههاست .از
همان روز اول که سرکار آمدیم براساس کارهایی که پیش از این
شده بود ،کمیتهای تشکیل دادیم و تالش میکنیم ظرف یک ماه
آینده به این موضوع رسیدگی کنیم .در برنامه  ۱۰۰روزه دولت
این به عنوان یکی از وعدههای دولت است که به وضعیت تعرفهها
رسیدگی شود.
آرش مهدیزاده در تشریح برنامه «اصالح تعرفه اینترنت» به
«ابتکار» گفت :طرحی که در دولت یازدهم مطرح شد ،این بود که
دولت تخفیفاتی درخصوص اینترنت ثابت به شرکتها ارائه دهد و
بعد از آن شرکتها تخفیف را به مشتریان شان بدهند؛ اما اتفاقی

که رخ داد این بود که بسیاری از شرکتها قانونشکنی کردند
و از این تخفیفات بهنفع مردم استفاده نکردند .اینطور شد که
مردم فکر کردند هزینه اینترنت افزایش یافته ،در صورتی که عمال
تعرفهها ثبات بود .بعد از آنکه مشتریان اینترنت ثابت شروع به
اعتراض در این خصوص کردند ،در کمیسیون تنظیم مقررات که
آن هم تحت نظر آقای جهرمی بود ،قرار شد «اینترنت غیرحجمی
نامحدود» و درواقع «سقف حجم اینترنت» حذف شود و آن
زمان هم آقای واعظی با این موضوع موافقت کرد .در آن زمان بنا
شد بحث «تعدیل تعرفههای اینترنت» مطرح شود که درنهایت
به دولت دوازدهم رسید .رویکرد جامعهنگرانه دولت یازدهم
و دوازدهم و وزارت ارتباطات باعث شده تا امید باشد اهداف
راهبردی این وزارتخانه به خوبی اجرا شود .ضمن آنکه درحال
حاضر دولت جدید به فکر جوانگرایی است و آنها هم برنامههای
شان مبنی بر تبعیت از میزان ذائقه کاربران اینترنت است.

حمایت از رفع فیلتر شبکههای اجتماعی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به مذاکرات برای
رفع فیلتر شبکههای اجتماعی ،بیان کرد :رویکرد شورای عالی
فضای مجازی این است با سرویسهایی که در ایران فیلتر شدهاند،
مذاکره شود و ما به آنها نگاه سلبی نداشته باشیم و به حقوق
شهروندان در دسترسی به سرویسها احترام بگذاریم .البته الزمه
این مساله این است که آنها هم به مقررات ما احترام بگذارند و از
فرهنگ ما صیانت کنند .ما نمیتوانیم به شبکهای در ایران اجازه
فعالیت دهیم که خدماتی را ارائه دهد ،اما معضالت جدی هم
برای ما داشته باشد.
آذری جهرمی ادامه داد :خود این شبکههای اجتماعی نیز
مقرراتی دارند .برای مثال در یوتیوپ موارد غیراخالقی مسدود
میشود .این موضوع باید متناسب با فرهنگ ما نیز تغییر یافته و
سرویسهای خود را به صورت محلی پیادهسازی کنند .در چنین

شرایطی ما نیز آمادگی داریم که محدودیتها را برداریم .توییتر
برای این موضوع درخواست داده البته مذاکرهای آغاز نشده است.
همچنین بنابر مصوبه برای سایر شبکهها نیز اطالعرسانی و اعالم
آمادگی کرده و منتظر پاسخ هستیم.
مهدیزاده با تاکید بر اقدام مناسب وزارت ارتباطات در
روزهای اول فعالیت در دولت دوازدهم ،اضافه کرد :همانطور
که خود آقای جهرمی حمایت خود را از فعالیت بدون فیلتر
شبکههای اجتماعی نشان دادند و حتی در روزهای اول
سکانداری ،حساب کاربری در شبکههای اجتماعی همچون
توییتر و اینستاگرام ایجاد کردند که نشانه خوبی برای کاربران
این شبکههای بود .درواقع با رفع فیلتر این شبکهها ،میتوان
مهمترین اقدام دولت دوازدهم را درهمین موضوع دانست.
ازطرف دیگر وزیر ارتباطات در روزهای اول ،حمایت خود از
استارتآپها و شرکتهای تازهتاسیس را مطرح کردند که البته
این موضوع دغدغه آقای واعظی هم بود که اینبار قرار است در
دولت جدید ،حمایتهای ویژهای صورت بگیرد.
این کارشناس حوزه ارتباطات ادامه داد :با پیشرفت رسانههای
خبری و استفاده خبرنگاران دنیا از این شبکههای اجتماعی،
خبر رفع فیلتر از آنها یقینا برای مردم خوشایند خواهد بود.
اما چالش اصلی که در این خصوص وجود دارد این است که
همچنان مخالفتهایی ازسوی قوهقضائیه و دادستانی وجود دارد.
اما همانطور که دولت به وزیر جوان اعتماد کرد و قرار است در
حوزههای دیگر نیز جوانگرایی اتفاق بیفتد ،احتمال رفع فیلتر از
این شبکهها باال است .البته موضوع اصلی این است که مسائل
ضدفرهنگی از این شبکهها بهنوعی دور شود که اگر این اتفاق
بیفتد ،باید منتظر خبرهای خوبی در این حوزه باشیم.
کمک به شرکتهای خصوصی با تسهیل قوانین
ت بین المللی در
آذریجهرمی با اشاره به وعده ایجاد پنج شرک 
این چهار سال ،گفت :نگاه ما این است که در پایان چهار سال بین
سه تا پنج یونیکوم داشته باشیم .در حوزههای تجارت الکترونیک
و خرید و فروش آنالین و سرویسهای خدماتی درحال حاضر
این ظرفیت وجود دارد .بزرگترین کمکی که ما میتوانیم انجام
دهیم این است که موانع کسبوکار آنها را برطرف کنیم .بخش
خصوصی ما توانمندی دارد که این کار را انجام دهد ،بنابراین اگر
ما موانع را از سر راه آنها برداریم و قوانین حمایتی مناسبی داشته
باشیم آنها میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

افزایش  ۳۱درصدی حجم مبادالت ایران و چین

تکلیف صندوقهای سرمایهگذاری با تغییر سود بانکی

مدیر برگزاری نمایشگاه تجاری چین در ایران گفت:
در نیمه نخست سال  ۲۰۱۷میالدی حجم مبادالت
ایران و چین  ۳۱درصد نسبت به مدت مشابه در سال
گذشته رشد داشته است.
کیان معتمدی مدیر برگزاری دومین نمایشگاه تجاری
چین در تهران در کنفرانس خبری که به مناسبت هفته
تجاری چین برگزار شد ،گفت :برگزاری نمایشگاه هفته
تجاری چین برای دومین بار در ایران مؤید وجود شراکتی
عمیق بین ایران و چین بوده و تقویت روابط تجاری بین
صنایع مختلف دو کشور را تسهیل میکند.
وی با بیان اینکه گمرک چین اخیرا اعالم کرده است
که در نیمه نخست سال  2017میالدی حجم مبادالت
تجاری ایران و چین  31درصد نسبت به مدت مشابه در
سال گذشته رشد داشته است ،گفت :در طی سفر رئیس جمهور چین به ایران در سال گذشته دو طرف به توافق رسیدند تا مبادالت
تجاری بین دو کشور را تا  600میلیارد دالر افزایش دهند.
معتمدی اظهار کرد :برگزاری نمایشگاه عرضه کاالهای چینی در ایران که با حضور شرکتهای مختلف چینی برگزار میشود
بستری را فراهم میکند که در آن شرکتهای چینی و صنایع ایرانی که به دنبال محصوالت و خدمات از چین هستند بتوانند در
راستای ایجاد روابط هر چه مستحکمتر گام بردارند.
مدیر برگزاری دومین نمایشگاه تجاری چین در تهران ،گفت :در نمایشگاه تجاری چین کارآفرینان ایرانی این فرصت را خواهند
داشت تا با شرکت در سمینارهای جانبی با همتایان چینی خود آشنا شده و به اطالعات بسیار مفید و کاربردی دست بیابند.
وی افزود :بیش از  200شرکت و سرمایهگذار تراز اول چینی محصوالت و دستاوردهای خود را در حوزههای متنوعی از صنعت
از جمله مواد و ماشینآالت ساخت تولید پیشرفته ،وسایل الکترونیک خانگی ،پوشاک و نساجی ،طراحی داخلی و  ...در معرض
دید بازدیدکنندگان قرار خواهند داد.معتمدی بیان کرد :ایران هم کاالهای مختلفی از جمله محصوالت پتروشیمی ،مواد معدنی
و انواع سنگها به چین صادر میکند که برگزاری این نمایشگاه میتواند زمینه بیشتری برای صادرات به این کشور را فراهم کند.
نمایشگاه هفته تجاری چین در ایران از  28لغایت  31شهریور ماه  96در نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب برگزار میشود و از
ساعت  10تا  17بعدازظهر آماده بازدید عالقهمندان است.

با اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه
با پرداخت حداکثری سودهای علیالحساب به
سپردههای بانکی ،شرایط سود در صندوقهای
سرمایهگذاری بانکها نیز تحت تاثیر قرار خواهد
گرفت .براین اساس باید سود صندوقهای با درآمد
ثابت به حداکثر  ۱۵درصد کاهش یابد.
به گزارش ایسنا ،از روز شنبه  ۱۱شهریورماه بانکها
براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی مکلف به اجرایی
کردن نرخهای سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار
خواهند بود ،به گونهای که باید سودهای مختلفی که
درحال حاضر برای سپردههای بانکی را پرداخت میکنند
برای مدتدار به حداکثر  ۱۵درصد و کوتاه مدت به حداکثر
 ۱۰درصد کاهش دهند.
در کنار این موضوع که حسابهای سپرده باید با اجرایی شدن این دستورالعمل به طور علیالحساب گشایش یافته و دیگر از
ابتدا شامل سود قطعی نخواهد شد ،در مورد گزینه دیگر پیشروی مشتریان برای سرمایهگذاری در بانکها نیز تغییرات اعمال
خواهد شد.
این درحالی است که اکنون صندوقهای سرمایهگذاری به دلیلی پرداخت سود باالتر از سود سپرده ،به یکی از محلهای اصلی
سپردهگذاری مردم در بانکها شده و حتی در مدت گذشته یکی از چالشهای موجود بر سر راه سود بانکی بودهاند ،چراکه
بانکها در این صندوقها با ارقام متفاوت و باالیی که برای سود پرداخت میکردند جذب سپرده کرده و به سمتی پیش رفتند که
صندوقهای سرمای ه گذاری به رقیبی برای سپرد ه بانکی تبدیل شدند.
اما در دستورالعمل جدید نرخ سود بانکی تاکید شده که نرخهای سودهای علیالحساب بانکی به سپردههای صندوقهای
سرمای ه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علیالحساب مقرر در این بخشنامه خواهد شد.
بر این اساس باید منتظر بود تا بانکها نر خ سودهای پرداختی در صندوقهای سرمایهگذاری خود که اکنون به بیش از  ۲۰تا
 ۲۲درصد میرسد نیز به حداکثر  ۱۵درصد علیالحساب کاهش دهند .این درحالی است که طبق آخرین آمارها در اردیبهشتماه
امسال از کل صندوقهای سرمایهگذاری که به  ۱۷۸مورد میرسد حدود  ۵۹صندوق با درآمد ثابت بوده و ارزشی حدود  ۱۳۰هزار
میلیارد تومان داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی:

در شرایطی نیستیم که منابع مالی را هدر دهیم
رئیس کل بانک مرکزی گفت :منابع بانکی باید در
مسیرهایی هزینه شود که مطمئن باشیم منجر به اشتغال و
درآمد میشود؛ چراکه در شرایطی نیستیم که منابع مالی
هدر برود .برای حمایت از اقتصاد باید پروژهها و ایدههای
مختلف را با توجه به بازدهی که دارد اولویتبندی کنیم.
به گزارش ایسنا ،ولی اهلل سیف در جلسه شورای هماهنگی
بانکهای استان خراسان جنوبی گفت :طی سال گذشته نظام
بانکی کشور عملکرد خوبی را در راستای حمایت از واحدهای
تولیدی داشته است .طی سال گذشته سرمایه در گردش  ۲۴هزار
و  ۵۰۰واحد کوچک و متوسط با اعتبار  ۱۷هزار و  ۵۰۰میلیارد
تومان تامین شد که تحرکی را در اقتصاد کشور ایجاد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد :سال گذشته درآمد حاصل
از فروش نفت رشد داشتیم که امسال این درآمد را نخواهیم
داشت و باید از طریق اقتصاد و صنعت رشد داشته باشیم .در
سال  ۱۳۹۶اولویتهایی که از بعد اقتصادی باید دنبال کنیم رونق
اقتصادی ،اشتغال و توسعه صادرات است و باید به این اولویتها به
عنوان محور اصلی کشور توجه شود.
سیف اظهار کرد :در شرایطی که نظام بانکی کشور نیز با
مشکالتی مواجه است ،وظیفه اصلی نظام بانکی حمایت و
پشتیبانی از اقتصاد است که در شرایط موجود برای تحقق این
مهم باید از اسراف منابع بانکی پرهیز شود .در این راستا یکی
از جهتگیریهای ما تامین اشتغال در کشور است و باید برای
جوانانی که فارغ التحصیل میشوند شغل ایجاد شود.
سیف افزود :دولت طی چند سال اخیر توانست  ۶۰۰هزار شغل
را ایجاد کند که این دستاورد مثبتی بود ،اما نیاز جوانان بیشتر از

این تعداد است و باید ساالنه حدود  ۹۰۰هزاد شغل ایجاد شود تا
اطمینان حاصل کنیم که بر مشکل بیکاری غلبه میکنیم .همه
ما باید در راستای تحقق این مهم همت کنیم و نباید اجازه دهیم
که منابع محدود هدر برود.
سیف با بیان اینکه فعالیتهای اقتصادی باید پایدار باشد ،اظهار
کرد :زمانی این فعالیتها پایدار است که هزینههای خود را پوشش
دهد و اگر پروژهای زیانده باشد یعنی پایدار نیست و نمیتواند
ادامه داشته باشد .قبل از اینکه اصرار کنیم یک بنگاه اقتصادی
ادامه داشته باشد ،باید مشکل آن واحد را ادامه دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت :نظام بانکی حدود  ۹۰درصد
تامین مالی اقتصاد را به عهده دارد و در این راستا بنگاههای
کوچک و متوسط به دلیل پراکندگی که در کشور دارد از اهمیت
زیادی برخوردار است ,درحالیکه بنگاههای بزرگ در یک نقطه
خاص از کشور متمرکز و آبادانی نیز در یک منطقه خاص محقق
میشود .طی امسال  ۵۰هزار میلیارد تومان در نظام بانکی با هدف
خاص بنگاههای کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است.
جلوگیری از پرداخت تسهیالت یکبار مصرف بانکی
رئیس کل بانک مرکزی اظهارکرد :باید روی این شعار متمرکز

شویم و برنامه ریزی کنیم که چه اقداماتی برای تحقق این شعار
انجام دهیم .وی با اشاره به اینکه نظام بانکی انباشتی از مشکالت
در دهههای گذشته را دارد ،افزود :مشکالت نظام بانکی باید
اصالح شود و سایر دستگاهها نیز برای تحقق این مهم تالش کنند.
وی با تاکید بر اینکه در شرایطی که ما دچار محدودیتهای
خاص هستیم ،نظام بانکی تالش میکند تا از طریق تخصیص
بهینه منابع محدود ،کارهای بزرگی انجام دهد ،گفت :باید به
سمتی برویم که محدودیتها برداشته شود .به گفته وی ،اگر
بانکها ملکی دارند و در چرخه رقابت از آن استفاده نمیکنند
استانداری و سایر دستگاهها کمک کنند تا آن ملک هرچه سریعتر
فروخته شود و پول آن برای ارائه تسهیالت به نظام بانکی تزریق
شود.
وی با بیان اینکه تسهیالت بانکی نباید یک بار مصرف ارائه شود،
گفت :این تسهیالت به افرادی ارائه نشود که گرفتن آن،از آنها
س کل بانک مرکزی از ارائه  ٥٤٨هزار میلیارد
مشکل باشد .رئی 
تومان تسهیالت به بخشهای مختلف اقتصادی کشور در سال
گذشته خبر داد و افزود :از این رقم ۶۴ ،درصد سرمایه در گردش
بوده و آنچه که تزریق جدید شده ۳۰ ،تا  ۴۰است.
وی گفت :پیش بینی میکنیم که تزریق جدید امسال ۳۰
درصد افزایش یابد و به  ۶۷۱هزار میلیارد تومان برسد که
از این مبلغ ۵۰ ،هزار میلیارد تومان برای کارهای با اولویت
اختصاص خواهد یافت .سیف درخصوص مشکالت وثیقهای
برای گرفتن تسهیالت گفت :هر ابزاری که بتواند بانک از
طریق آن استیفای طرف کند ،برای وثیقه مشکلی نخواهد
داشت.

