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اخبار

برابری سود  6ماهه اول امسال بانک
سینا با کل سود سال 96
بانک سینا در  6ماهه اول سال جاری به میزان
سال  96سود محقق کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا ،بررسی
رقم سود خالص بانک سینا در پایان دوره  6ماهه
اول امسال نشان می دهد که این میزان سود
برابر با کل سود خالص در دوره  12ماهه منتهی
به پایان سال  96است .همچنین خالص سود
سرمایهگذاری بانک سینا در  6ماهه اول امسال
حاکی از رشد  124درصدی نسبت به دوره مشابه
سال قبل است .این گزارش می افزاید :خالص
سود سرمایه گذاری بانک سینا از رقم  613میلیارد
ریال در پایان  6ماهه اول سال  96به مبلغ 1371
میلیارد ریال در پایان شهریور  1397رسیده
است که رشد  124درصدی را نشان می دهد.
جمع درآمدهای عملیاتی بانک نیز از مبلغ 2378
میلیارد ریال در پایان  6ماهه اول سال  96به مبلغ
 3654میلیارد ریال در پایان شهریور  1397رسیده
که حاکی از رشد  54درصدی در این زمینه است.

جدیدترین محصوالت بانک ملی
ایران ،به زودی رونمایی می شود
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر ضرورت
افزایش آگاهی کارکنان در ارائه محصوالت به
مشتریان گفت :همکاران باید در خصوص
محصوالت نوین بانک اطالعات کافی داشته
باشند و این وظیفه شرکت پشتیبانی افزارهای
رایانهای پارس سداد را سنگینتر میکند؛ چراکه
اگر کارکنان بتوانند این محصوالت را به کار گیرند،
میتوانند مزیت آنها را هم به مشتریان انتقال
دهند.

اخبار

 9ماه از تغییر سیاستهای ارزی کشور گذشت

تداوم حمایت بانک پارسیان از تولید
کورش پرویزیان ،مدیرعامل بانک پارسیان به
همراه گروهی از مدیران ،سه شنبه  ۱۱دی ماه از
شرکت لوله و ماشین سازی ایران بازدید کرد.
پرویزیان درجریان این بازدید که به همراه
خسروانی ،عضو هیئت مدیره ،خواجه نصیری،
مدیر اعتبارات ،بشارتی زاده ،مدیرعامل شرکت
فوالد صبح پارسیان و قاسم خانی ،مدیر امور
هماهنگی صورت گرفت ،ضمن اشاره به بخشنامه
اخیر بانک مرکزی ج.ا.ا که حمایت از تولید را در
سرفصل برنامه های حمایتی و ویژه بانک ها قرار
داده است ،اساس ماموریت بانک ها را حمایت و
پشتیبانی از فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان و به
ویژه تولید صادرات محور اعالم کرده و شرایط حال
حاضر کشور را برای حضور بانک ها در این عرصه
ضروری دانست .مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره
به پروژه هایی که این بانک در راستای حمایت از
تولید و اشتغالزایی و رفاه اجتماعی مانند؛ طرح
آب رسانی به شهرها و روستاها و مناطق محروم،
تمرکز و توجه ویژه این بانک به مقوله آب و اهمیت
آن داشته است ،تداوم این حمایت و پشتیبانی را
ضرورتی انکارناپذیر بیان کرد .در همین راستا مقرر
شد ،بانک پارسیان از شرکت لوله و ماشین سازی
ایران که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوله های
چدنی نشکن برای انتقال آب آشامیدنی می باشد،
حمایت و پشتیبانی کند.
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سفیر استرالیا در دیدار با رئیس اتاق
بازرگانی هرمزگان :

فرافکنی با ادعای «پیمانسپاری ارزی»
به گزارش ایرنا ،عبارت «پیمانسپاری ارزی» برای
فعاالن اقتصادی یادآور دوران سخت سال های 74
تا ابتدای دهه هشتاد است؛ دوره ای که به تناسب
شرایط اقتصادی پیش آمده برای کشور ،مقررات
سخت گیرانهای برای صیانت از منابع ارزی کشور در
پیش گرفته شد.
داستان پیمانسپاری ارزی از نیمه بهمن ماه 1373
آغاز شد؛ در آن دوره یکی از مشکالت ارزی کشور نه
تنها جهش نرخ ارز و اجرای ناموفق یکسانسازی ارزی
بود بلکه سررسید شدن بدهیهای خارجی کوتاهمدت
دولت ،فشار مضاعفی را بر منابع ارزی کشور وارد
کرد.
در آن زمان تصمیم دولت بر این بود که هر طور
شده منابع حاصل از صادرات ارز توسط صادرکنندگان
به ویژه غیردولتی را به کشور بازگرداند تا بخشی از
نیازهای ارزی در داخل و واردات را پوشش دهد.
البته شرایط حاکم بر اقتصاد آن زمان بسیار متفاوت
از ماههای کنونی بود؛ در آن زمان اقتصاد کشور به
شدت دولتی بود و بخش عمده ای از معامالت تجاری
به ویژه واردات کاال در انحصار دولت قرار داشت.
در آن دوره نه تنها روابط بانکی کشورمان با سایر
بود بلکه خبری از محدودیتهای ناشی
کشورها برقرار 
حذف ایران از چرخه دالری اعمال نشده بود.
البته در دوره یادشده حجم صادرات غیرنفتی کشور
نیز چندان قابل توجه نبود و هنوز پتروشیمیها آنقدر
توسعه نیافته بودند که به تنهایی حدود  30درصد
سبد صادرات غیرنفتی کشور را پر کنند.
با این همه ،شرایط اقتصادی کشور ایجاب میکرد
که به شیوههای مختلف دولت از بازگشت ارز حاصل
از صادرات اطمینان یابد .به همین دلیل از زمانی
که تصمیم به اجرای پیمانسپاری ارزی گرفته شد تا
ابتدای فروردین سال 1381که این رویه به طور کامل
لغو شد ،صادرکنندگان ملزم بودند ارز صادراتی خود
را به سیستم بانکی بفروشند.
در آن زمان اگر ارز حاصل از صادرات به شکل
حواله بود ،به اداره اطالعات بینالملل بانک مرکزی
ارائه میشد و اگر در قالب اسکناس بود ،به دست
اداره عملیات ارزی میرسید؛ با این اوصاف بخش
محدودی از صادرکنندگان این اجازه را داشتند از محل
صادرات خود واردات انجام دهند.
در مجموع در هفت سالی که شیوه پیمانسپاری
ارزی در اقتصاد ایران اجرایی شد ( 15بهمن  73تا
یکم فروردین  )1381صادرکنندگان باید پیش از انجام
صادرات به میزان ارزش کاالی صادراتی نزد بانک
وثیقه ارزی و ریالی میگذاشتند و متعهد میشدند
ارز حاصله را به بانک مرکزی بفروشند.
مصوبهای که پس از پنج سال اجرایی شد
در آبان ماه سال  92و با روی کار آمدن دولت
تدبیر و امید و پس از آنکه اقتصاد ایران بحران ارزی
سال های  90و  91را پشت سر گذاشت ،دولت
در مصوبهای صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن
ارز حاصل از صادرات به شیوههای مورد نظر کرد؛

استرالیا خواهان برقراری خط
مستقیم دریایی با ایران است

داستان پیمانسپاری ارزی از نیمه بهمن ماه  1373آغاز شد؛ در آن دوره یکی از مشکالت ارزی کشور نه تنها جهش نرخ ارز و اجرای ناموفق
یکسانسازی ارزی بود بلکه سررسید شدن بدهیهای خارجی کوتاهمدت دولت ،فشار مضاعفی را بر منابع ارزی کشور وارد کرد.

صادرکنندگاندر
حالی دولت و بانک
مرکزی را به احیای
نسپاری
«پیما 
ارزی» متهم
میکنند که نه تنها
در هیچ یک از
بخشنامههایارزی
امسال نامی از آن
برده نشده بلکه
دست آنها برای
هزینه کردن ارز
حاصل از صادرات
بازتر از گذشته
است
مصوبهای که تا فروردین ماه امسال اجرایی نشد.
بر اساس این مصوبه «منظور از استفاده از ارز
حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت
است از انجام واردات در مقابل صادرات توسط
صادرکننده و یا اشخاص دیگر ،پرداخت بدهی ارزی
صادرکننده و یا اشخاص ثالث به بانک ها ،فروش
ارز حاصل به بانک ها و یا صرافیهای دارای مجوز
از بانک مرکزی و سپردهگذاری ارزی نزد بانکها».
در این چند سال نه تنها این مصوبه اجرایی نشد
بلکه صادرکنندگان آزاد بودند ارز صادراتی خود را در
حساب بانکهای خارجی نگهداری کنند اما با بروز
نوسان ارزی در زمستان سال گذشته و تداوم آن در
فروردین ماه امسال ،هم دولت سیاستهای ارزی
خود را در شامگاه بیستم فروردین ماه تغییر داد و هم
شرایط برای فعاالن اقتصادی تغییر کرد.
بر این اساس ،در مصوبهای صادرکنندگان ملزم
شدند ارز حاصل از صادرات را طبق ترتیباتی که بانک
مرکزی مشخص میکند ،به چرخه اقتصادی کشور
بازگردانند.

صادرکنندگان با ارز خود چه کنند
بر اساس مصوبه دولت و بخشنامه بانک مرکزی،
صادرکنندگان «متعهد» شدهاند که ارز خود را به
کشور بازگردانند؛ یعنی یا با آن بدهی ارزی خود را
بپردازن د یا صرف واردات خود کرده یا در سامانه نیما
به دیگر واردکنندگان بفروشند و راه دیگر اینکه در

بانکها سپردهگذاری ارزی کنند.
با توجه به اینکه درآمد صادرات غیرنفتی تقریبا با
صادرات نفتی کشور برابر است و اینکه اغلب توسط
بخش خصوصی انجام میشود که محدودیتهای
دولت ،تحریمهای آمریکا را ندارد ،بازگشت ارز حاصل
از آن برای دولت اهمیت ویژهای دارد.
دولت تصور میکرد که بتواند با ارز صادرات
غیرنفتی ،تقاضای وارداتی کشور را پوشش دهد
با این حال پیشبینیهای دولت محقق نشد که
یکی از علتهای آن بهانهتراشیهای صادرکنندگان
در بازگرداندن ارز بود هرچند نمیتوان اثر اعمال
تحریمها بر سیستم بانکی و بسته شدن راههای
نقلوانتقال پول را نادیده گرفت.
رسمی 
بسیاری از صادرکنندگان به این بهانه که کانالهای
لوانتقال پول بسته است و یا اینکه سامانه
رسمی نق 
نیما برای طرفهای خارجی شناخته شده نیست ،از
انجام وظیفه خود طفره رفتند ،نتیجه اینکه با وجود
آنکه صادرات غیرنفتی کشور تا پایان آذرماه از 33
میلیارد دالر فراتر رفته اما در مجموع  8میلیارد و 826
میلیون یورو ارز صادراتی در نیما فروخته شده است.
حدود  9ماه از تغییر سیاستهای ارزی کشور و
الزام مجدد صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به کشور
میگذرد .در این مدت با وجود بهانهتراشیهای
صادرکنندگان مبنی بر اینکه نرخ ها در سامانه نیما
واقعی نیست ،معامالت ارزی در این سامانه برقرار

است .درحالیکه صادرکنندگان انتظار دارند ارز
خود را به هر نرخی که دلشان میخواهد در نیما
بفروشند ،قاعده عرضه و تقاضا در اقتصاد میگوید
که نرخها باید طوری باشد که برای خریدار هم صرفه
داشته باشد یعنی اگر کسی ارزهای آنها را در نیما
نخرید به این معنی نیست که بازار مشکل دارد بلکه
نرخهای اعالمی برای خریدار مقرون به صرفه نیست
و خودبهخود قیمت پایین میآید .به نظر میرسد
همه این فشارها و فرافکنیها یک هدف دارد و آن هم
کنار گذاشتن سامانه نیما و مکانیسم بازار در خرید و
فروش حوالههای ارزی است اما باید گفت نیما در
همین عمر چند ماهه خود توانسته بخش تاریکی از
اقتصاد ایران را شفاف و روشن کند؛ بخشی که به
تنهایی گویای  90درصد آن چیزی است که بر اقتصاد
کشور میگذرد .با این اوصاف بازگشت به روشهای
گذشته واردات کاال یعنی واردات بدون انتقال ارز،
انجام واردات و سپس ثبت سفارش کاال و نظایر آن
نه تنها کمکی به بهبود شرایط کشور در دوره تحریمها
نخواهد کرد بلکه به بخشهای پنهان و خاکستری
اقتصاد این پیام را خواهد داد که سیستمهای
شفافساز توان مقابله با آنها را ندارد.
بنابراین به نظر میرسد بیشتر از آنکه بازگرداندن
ارز حاصل از صادرات مهم باشد ،این نکته اهمیت
دارد که صادرکننده نشان دهد که ارز دریافتی خود را
چطور خرج کرده است.

محمد رضا حسین زاده در همایش مدیران و
مسئوالن مراکز استانی شرکت پشتیبانی افزارهای

رایانهای پارس سداد افزود :نکتهای که اهمیت
زیادی برای ما داشت ،تحت وب کردن شعب

بانک بود .این اتفاق ،تحول بزرگی بود که اجرا
کردن آن در بانکی مانند بانک ملی ایران با ٣٥٠٠

واحد در اقصی نقاط کشور آسان نبود .وی با اعالم

اینکه در«ملی شو  » ٢که کمتر از یک ماه آینده
برگزار می شود ،آخرین دستاوردها ،محصوالت و

خالقیتهای این بانک را عرضه میکنیم ،گفت:

حدود  ١٢محصول برای ارائه انتخاب شده که

بخشی از این محصوالت در هیچ بانکی ارائه نشده

و برای اولین بار در این مراسم عرضه میشود.

نگاهویژه
سومین دوره مراسم اعطای لوح ،نشان و تندیس امین الضرب با حضور اسحاق
جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و جمعی از مسئوالن عالی رتبه و فعاالن
اقتصادی در تاالر وحدت تهران برگزار شد.
به گزارش «ابتکار» به نقل از روابط عمومی گروه صنعتی و پژوهشی زر ،در
این مراسم از مرتضی سلطانی به عنوان میهمان ویژه و نخستین دارنده تندیس
کارآفرینی امین الضرب و پیشکسوت عرصه صنعت ،جهت اهدای تندیس به
کارآفرینان برتر سومین دوره نشان امین الضرب دعوت به عمل آمد.
اسحاق جهانگیری در این مراسم با بیان اینکه شرایط کشور سخت و دشوار
است ،اظهار کرد :باید مسائل اقتصادی را اولویت بندی کنیم .باید مطمئن شویم
معیشت مردم آسیب نمیبیند .باید کاالهای ضروری و روزمره مردم تامین شود.
از تجار و صنوف هم خواهش دارم تالش کنند کاالها با قیمت خوب در اختیار
مردم قرار بگیرد .مردم بعد از این دوره کوتاه خواهند گفت چه کسی به آنها کمک
کرده است؟ همچنین باید برای تامین نیاز ارزی کشور تالش کرده و صادرات را
افزایش دهیم .میدانم کارآفرینان دل پری از صادرات دارند ولی صادرات نباید از
اولویت خارج شود .ما به ارز حاصل از صادرات نیازمندیم و آمریکا هم به همین
دلیل میخواهد جلوی صادرات را بگیرد.
جهانگیری با بیان اینکه میدانم مهمترین مسئله واحدهای تولیدی ،نقدینگی

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد

بانک مسکن بازوی تامین مالی
بافت فرسوده
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت
بازآفرینی شهری پایدار ایران بر نقش بانک مسکن
به عنوان بازوی تامین مالی نوسازی بافت های
فرسوده تاکید کرد.
هوشنگ عشایری،معاون وزیر راه و شهرسازی
و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری پایدار ایران
با بیان اینکه بانک مسکن به عنوان بانک عامل
پرداخت انواع تسهیالت در حوزه مسکن هم اکنون
نقش اساسی در تامین مالی نوسازی بافت های
فرسوده بر عهده دارد در گفت و گو با خبرنگار
پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،خاطرنشان
کرد:مطابق با طرح ها وبرنامه های مصوب ،بخش
قابل توجهی از تامین منابع مالی و تسهیالتی برای
اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری از طریق بانک
مسکن انجام می شود و بانک مسکن در اجرای این
طرح نقشی پررنگ دارد.

طی اطالعیه ای

مصوبه  ۳۰۰میلیون دالری دولت چه کسانی را تقویت میکند؟

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،دکتر

سفیر استرالیا در نشست مشترک با رئیس اتاق
بازرگانی هرمزگان و مدیران ایدور گفت  :استرالیا
خواهان برقراری خط مستقیم دریایی با ایران
است و با توجه به فاصله دو کشور بهتر است
تبادالت اقتصادی از طریق دریا و با ایجاد ساز وکار
مشخص و ایجاد بندر مشترک صورت پذیرد .
به گزارش ایدرونیوز  ،یان بیگز در ادامه خاطر
نشان کرد  :در حال حاضر خط دریایی مستقیم
بین ایران و استرالیا وجود ندارد و اگر این ایده
خط مستقیم دریایی دنبال شود  ،در گسترش
همکاریهای اقتصادی دوجانبه بسیار موثر خواهد
بود  .معاون برنامه ریزی ایدرو نیز در این نشست
با اشاره به اینکه ایدرو به لحاظ ماموریت تعریف
شده خود در روند ارتقای و توانمند سازی واحد
های صنعتی بهدنبال تکمیل زنجیره ارزش در فرایند
توسعه صنعتی از جمله حوزه تجارت صنعتی است
 ،گفت :ایدرو فرایند کامل توسعه صنعتی را مد
نظر دارد و در این راستا آماده است در صادارت
گرا نمودن تولیدات و بهینه سازی تامین مواد اولیه
تسهیل گر حوزه صنعت باشد که این موارد زمینه
تعامالت با اتاق بازرگانی  ،صنایع ومعادن است .
محمد نوری امیری با اشاره به اینکه ایدرو
همچنین مشارکت و حضور بخش خصوصی در
سرمایه گذاری ها را به عنوان یکی از سیاستهای
اصلی خود پیگیری می کند  ،افزود :همین
اساس سازمان گسترش به عنوان تنظیم گر
در سطح کالن و اتاق بازرگانی به عنوان نماینده
بخش خصوصی در سطح عملیاتی باهم همکاری
می کند.

تصمیم دولت در تسهیل واردات تا سقف  ۳۰۰میلیون دالر به
صورت بدون انتقال ارز و صرفا جهت تامین مواد اولیه ،قطعات
و ملزومات ضروری خطوط تولید گامی رو به جلو برای حمایت از
تولیدکنندگان داخلی است که باید آن را با دیگر حمایتهای مقرراتی
و مالیاتی تکمیل کرد.
به گزارش ایسنا ،تولیدکنندگان در بیش از یک دهه گذشته از
مظلومترین اقشار اقتصادی کشور بودهاند .گشودن دروازه واردات
کاالهای خارجی (و البته بیکیفیت) از سویی و بها دادن به کسب
وکارهای صرفا پولی از سوی دیگر عوامل اصلی تضعیف تولیدکنندگان
در این سالها بوده است .تولیدکنندهای که سرمایه خود را در معرض
انواع ریسکهای بازار قرار میداد بعد از دورهای احساس کرد که اگر
این پول را در بانک بگذارد سود بیشتری نصیبش خواهد شد.
با شروع بحرانهای ارزی و افزایش جهشی قیمت دالر تا مرز ۲۰
هزار تومان ،خواسته یا ناخواسته یکی از عوامل فلج شدن تولید در
سالهای گذشته خنثی شد .این عامل مهم «قاچاق» کاال به کشور
است ،پدیدهای که باعث شده بود تا سالها واردات حجم عظیمی

از کاال بدون حساب کتاب وارد کشور شود و بهتدریج بسیاری از
کسب و کارهای خرد و حتی کالن تولیدی را از پای درآورد .کاالهایی
که با ارز یارانهای وارد کشور میشد و با قیمتی ارزانتر عرصه را
بر محصوالت داخلی تنگ میکرد .در همین راستا دولت با اعالم
مصوبهای با واردات مواد اولیه و ملزومات ضروری خطوط تولید تا
سقف  ۳۰۰میلیون دالر به صورت بدون انتقال ارز موافقت کرد .به

گزارش ایسنا ،براساس اعالم گمرک ایران ،هیئت وزیران در جلسه
خود در  ۱۹دی سال جاری ،به منظور تسهیل در فرآیند تولید داخلی
برای سالهای  ۹۷و  ،۹۸واردات تا سقف  ۳۰۰میلیون دالر به صورت
بدون انتقال ارز و صرفا جهت تامین مواد اولیه ،قطعات و ملزومات
ضروری خطوط تولید با تایید وزارت صنعت ،معدن و تجارت را با
اعالم مصوبهای مجاز کرد .به گزارش ایسنا ،مجموع این راهکارهای
مقرراتی و گمرکی در صورت تداوم احتماال خواهند توانست تا تنها
بخشی از نیازهای تولیدکنندگان را پاسخ دهد ،تنها با ادامه این نوع
حمایتها است که میتوان به جذابتر کردن بازار کسب و کارهای
تولیدی در کشور کمک کرد.

افرایش سرمایه ۷۹درصدی
«ومعلم» ثبت شد
شرکت بیمه معلم افزایش سرمایه ۷۹درصدی
خود را به ثبت رساند.
شرکت بیمه معلم طی اطالعیه ای از ثبت
افزایش سرمایه خود در مرجع ثبت شرکت ها خبر
داد« .ومعلم» براساس تصمیمات مجمع عمومی
فوق العاده  ۲۴دی  ۱۳۹۱سرمایه خود را از مبلغ
 ۴۰۰میلیارد ریال بهمبلغ  ۷۱۶میلیارد و  ۹۸۴میلیون
ریال افزایش داد .این افزایش سرمایه از محل مازاد
تجدید ارزیابی دارایی ها است که در  ۱۷اردیبهشت
 ۱۳۹۲در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده
است .این شرکت قصد داشت  ۱۵۰درصد افزایش
سرمایه بدهد که فعال  ۷۹درصد آن عملیاتی و ۷۱
درصد دیگر آن باقی مانده است« .ومعلم» قصد
داشت  ۲۸۳میلیارد و  ۱۶میلیون ریال دیگر از محل
مطالبات و آورده نقدی به سرمایه خود اضافه کند
که تاکنون محقق نشده است.

حضور بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر در سومین مراسم اعطای نشان کارآفرینی امین الضرب
است ،خاطرنشان کرد :حل این مسئله در دستور کار دولت است تا واحدهای
تولیدی کار خود را ادامه دهند .ما اگر موفق شویم تولید و صادرات را انجام
دهیم و ارز مورد نیاز را تامین کنیم ،حتما از این شرایط سخت عبور میکنیم.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد :در شرایط سخت باید مردان بزرگ به
میدان بیایند .من مطمئن هستم کارآفرینان میتوانند این دوره را خوب مدیریت
کنند .من قول میدهم که با تمام وجود بمانم و از حمایت شما هم لحظهای
تردید نخواهم کرد .آنچه در توان دولت است را به میدان میآورم تا از این
دوره عبور کنیم .جهانگیری در ادامه بیان کرد :انتخاب کارآفرینان برتر در بخش
خصوصی به معنای ترغیب همه شرکتها و موسسات و شهروندان به این دلیل
است که کارآفرینی یکی از ضروریات امروز و آینده کشور است .کارآفرینی با
کشف و خلق فرصتهای جدید میتواند کشور را از موانع عبور دهد .اگر کشور
در شرایط سخت اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تحریم هم نبود باز هم
نیازمند بازکردن افقهای بزرگ برای کشور بودیم چه برسد به مقطع فعلی که
دشمنان تالش دارند آینده نامعلوم و تیره و تاری را پیش روی ملت بگذارند.
ما در این شرایط مسئولیت داریم افقهای بزرگی را پیش روی کشور باز کنیم.
ما در دولت با همکاری بخش خصوصی میتوانیم چنین کاری را انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی ساز و کارهای متعارف به دلیل فرسودگی،

فساد و ناکارآمدی خیلی کارساز نیست ،بیان کرد :ما نیازمند تعقل ،نوآوری و
خالقیت در راهکارها هستیم و به راهکارهای جدیدی نیازمندیم .جهانگیری با
اشاره به فراز و فرود و صعود و نزول برخی از بنگاههای تولیدی در طول دهه های
گذشته ،تصریح کرد :جایی که بنگاهها موفق شدند هماهنگ با تغییرات ،تغییری
در خود ایجاد کنند صعود کردند و آن جایی که هیچ تغییری انجام ندادند ،در
برابر تغییر شرایط از بین رفتهاند .بنابراین باید نسبت به تغییرات آگاهی کافی
داشته باشیم .بنگاه پویا تغییرات خود را میشناسد .امروز تغییرات بسیار پرشتاب
و گسترده است و نباید اجازه دهیم در چرخدندههای تغییر قربانی شویم .ما
با اتکا به نخبگان ،ملت و سابقه تاریخی خود میتوانیم سربلند از این مسیر
بیرون بیاییم .در این شرایط فعاالن اقتصادی دولتمردان و نخبگان دانشگاهی
همه یک مسئولیت مشترک دارند .همه باید با شناسایی و تقویت فرصتهای
کارآفرینی نگرانی و ابهام نسبت به آینده کشور را کاهش دهند .معاون اول
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه باید اعتماد به نفس در نسل جوان و صاحبان
سرمایه و فکر را افزایش دهیم ،گفت :در ده ه اخیر فعاالن اقتصادی ،تولید و
تجارت شرایط سختی را پشت سر گذاشتند .نوک فشار تحریمها روی فعاالن
اقتصادی و مردم مظلوم ایران بوده و هست .البته اقتصاد ما قبل از تحریمها با
مجموعه بیماریهای مزمنی مواجه بوده است و چون این بیماریها درمان نشده

است به ابر چالشهایی تبدیل شده است .در کنار این چالشهای جدی دیگر نیز
از جمله بودجه ،نقدینگی و مسائل زیست محیطی هم داریم که باید تاکنون این
چالشها حل میشده است .در پایان این مراسم با اعطای لوح ،نشان و تندیس
امین الضرب از برگزیدگان این مراسم تقدیر به عمل آمد.

