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اخبار

در چهار ماهه اخیر

بانک دی  1200میلیارد ریال
تسهیالت به فرهنگیان پرداخت کرد
بانک دی از آبان ماه سال جاری با اجرای
طرح کارت اعتباری و تسهیالت ویژه فرهنگیان
و با هدف ارج نهادن به این قشر تاثیرگذار،
بیش از  1200میلیارد ریال تسهیالت و اعتبار به
متقاضیان پرداخت کرده است.
ت عامل و معاون
رحیم طاهری ،عضو هیئ 
بانکی و بازاریابی بانک دی با اعالم این خبر
گفت :جامعه معظم فرهنگیان کشور از زمان
اجرای این طرح تا کنون ،مبلغ  800میلیارد
ریال در قالب کارت اعتباری و  400میلیارد ریال
در قالب تسهیالت از محل این طرح دریافت
کرده اند .وی اظهار کرد :جامعه فرهنگیان
اعم از کادر اداری ،معلمان ،نیروهای خدماتی
مدارس دولتی ،نیمه دولتی ،خصوصی و
همچنین کارکنان شاغل در وزارت و ادارات
تابعه آموزش و پرورش سراسر کشور می توانند
با مراجعه به شعب بانک دی در سراسر کشور
از امکانات این طرح بهرهمند شوند.
متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات
بیشتر درباره این طرح به سایت بانک دی
به نشانی  ir.Day24مراجعه کنند یا با
مرکز ارتباط با مشتریان دی از طریق شماره
تلفن 28930ارتباط برقرار کنند.

 ٨٠درصد ارز صادرکنندگان تهران
به کشور برگشت
رئیس سازمان صمت استان تهران از
صادرات ساالنه هشت میلیارد یورو در این
استان خبر داد و گفت که تاکنون  ٨٠درصد ارز
صادرکنندگان تهران به کشور بازگشت.
به گزارش ایسنا ،یداله صادقی با اشاره
به فعالیت حدود  ١٧هزار واحد صنعتی در
استان تهران در زمینه تولید و خدمات فنی
و مهندسی ،اظهار کرد :بالغ بر  ١۶هزار کارت
بازرگانی در استان تهران و  ٢٩٩١صادرکننده
در این استان فعال هستند و ارزش صادرات
استان تهران از ابتدای سال  ۱۳۹۷تا  ٣١مرداد
 ۱۳۹۹بیست و یک میلیارد یورو بوده است.
اما پیشبینی میشود در سال جاری صادرات
استان تهران به هشت میلیارد یورو برسد.
وی با بیان اینکه  ١٩میلیارد یورو ارز حاصل از
صادرات استان تهران به کشور برگشته ،گفت:
بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان استان
تهران  ٨٠درصد بوده است .همچنین در سال
جاری  ۵٠هزار پرونده ثبت سفارش در استان
تهران بررسی شده است.

خبر

کارشناس اقتصاد شهری مطرح کرد

اعزام کارشناسان بیمه البرز
به شهرستان زلزله زده سی سخت

درپی وقوع زلزله در شهرستان سی سخت
استان کهگیلویه و بویراحمد ،کارشناسان
ارزیاب خسارت شرکت بیمه البرز به این
شهرستان اعزام شدند.
کارشناسان این شرکت بالفاصله پس از وقوع
زلزله به منطقه حادثهدیده اعزام شدند و در
حال رسیدگی و ارزیابی خسارتهای اعالم
شده از سوی بیمه گزاران خسارت دیده بیمه
البرز هستند.
بیمه البرز همچنین محمولهای شامل
دستگاههای گرمایشی و مواد غذایی برای کمک
به آسیبدیدگان زلزله به شهرستان سی سخت
ارسال کرد.
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معاون مدیرکل در امور برنامهریزی توزیع
شرکت توانیر مطرح کرد

مسکن ملی کاریکاتور مبتذل مسکن مهر
کمال اطهاری درباره اقدامات وزیر راه و
شهرسازی در بخش نوسازی بافت فرسوده یا
بازآفرینی شهری اظهار کرد :دولتی که الگوی
توسعه و سیاست اجتماعی نداشته باشد مسلما
از عهده وعدههایی که میدهد بر نمیآید و در
مورد این نوع ساماندهی از جمله قانون ساماندهی
مسکن تا بازآفرینی شهری ،احیای بافت فرسوده
و هر عنوان دیگری که برای آن میگذارند موفق
نبودند.
به گزارش ایلنا ،وی با بیان اینکه ساماندهی
مسکن یا بازآفرینی و احیای بافت فرسوده
حدیث طوالنی دارد ادامه داد :ساماندهی مسکن
یا بازآفرینی و احیای بافت فرسوده حدیث
طوالنی دارد .در دو دهه اخیر پس از اینکه
سند ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای
غیررسمی و فرسوده در آن گنجانده شد ،در سال
 82در چارچوب برنامه چهارم طرح جامع مسکن
آمد که یک ساختار نهادی و سازمانی برای آن
ارائه شد.
این کارشناس اقتصاد شهری تاکید کرد :از
آنجایی که پوپولیستهای دولت احمدینژاد
اساسا به مدل ،برنامه و توسعه اعتقادی نداشتند
یک مرتبه این طرح جامع را که یک مدل و ساختار
نهادی بود کنار گذاشتند و مسکن مهر را مطرح
کردند.
اطهاری با بیان اینکه مسکن مهر را بزرگترین
پروژه بنایی تاریخ ایران میدانم ،گفت :در مسکن
مهر فقط بنایی انجام شد و هیچ مسکنی برای
مردم به ویژه کمدرآمدها به وجود نیامد.
وی با تاکید بر اینکه از عدالت به عنوان ابزاری
برای قدرت استفاده کردند ،بیان کرد :طرح جامع
نهادی و سازمانی مسکن کنار گذاشته شد و
طرحی به اجرا رسید که نتوانست مشکل مسکن
در کشور را صرفنظر از هزینه زیادی که برای آن
انجام شد ،حل کند.
این کارشناس شهری با بیان این مسئله که
بخش مسکن باید از دریچه سیاست اجتماعی
دیده شود و همافزا با رشد اقتصادی باشد افزود:
بخش مسکن باید از دریچه سیاست اجتماعی
دیده شود و همافزا با رشد اقتصادی باشد و این
موضوع برای تحقق عدالت شرط الزم است چراکه
اگر رشد اقتصادی نداشته باشیم ،مازاد اقتصادی
الزم را برای توزیع و بازتوزیع نخواهیم داشت.
وی گفت :هر قانونی هم اعمال و وضع شود
قابلیت تحقق این اهداف را چه در بلندمدت و چه
در کوتاهمدت نخواهد داشت.
اطهاری در بخش دیگری از صحبتهایش با
بیان اینکه دولت بعد هم همین اشتباه را انجام
داد ،گفت :یک بخش دیگر حوزه سیاسی که به
آن راست مبتذل میگویند ،این سیاست اشتباه را
قویتر کرد و برنامه نهادی مسکن را کنار گذاشت.
برای اینکه بگوید رشد اقتصادی مقدم است و از
گذشته هم عبرت نگرفت.

صرفهجویی در زمان و هزینه با
انجام مناقصه در بورس کاال

یک کارشناس اقتصاد شهری گفت :تمام وزرای مسکن و تصمیمسازان از جمله آقای اسالمی باید این پروژهها را کنار بگذارند و در حوزه خود برای مدل
نهادی بکوشند .قانونگذاری در ایران محملی شده برای گرفتن بودجه نفت و وصل شدن به بشکه نفت و تغذیه کردن برای رانتخواری.

بخشمسکن
باید از دریچه
سیاست
اجتماعیدیده
شود و همافزا با
رشد اقتصادی
باشد و این
موضوع برای
تحققعدالت
شرط الزم است
وی با اشاره به این مسئله که مدتها بحث
بازنگری طرح جامع مسکن در افکار عمومی مطرح
بود ادامه داد :مدتها بحث بازنگری طرح جامع
مسکن در افکار عمومی مطرح بود و در این باره با
این دولت صحبتهایی کردیم؛ در ابتدا قرار شد
بازنگری طرح جامع را در دستور کار قرار بدهند
اما باز هم در این دولت طرح جامع کنار گذاشته
شد و موضوع بازآفرینی شهری را مطرح کردند.
این کارشناس اقتصاد شهری تاکید کرد :اگر
موضوع بازآفرینی شهری در کشورهای اروپایی
مطرح میشود به این دلیل است که آنها
توانستهاند نیاز به مسکن را حل کنند و پس از
آن بحث بازآفرینی شهری را به اجرا میرسانند.
موضوع بعد این است که اساسا کشورهای
اروپایی هدفشان از بازآفرینی شهری ایجاد
اقتصاد دانش است.
اطهاری گفت :این موضوعات ،مسائل
ساختاری هستند که فقط به ساماندهی امور
مسکن و خدمات شهری منتهی نمیشوند هرچند
که آنها را هم پوشش میدهند.
وی با بیان اینکه تولید انبوه مسکن باید برای
کارگران باشد افزود :کشور آلمان در سال 2006
اعالم میکند که میخواهد انسان را جایگزین آجر
کند یعنی در جریان صنعتی شدن ،تولید انبوه
مسکن باید برای کارگران باشد و برای این افراد
اشتغالزایی ایجاد کند که این بسیار مهم است.

این کارشناس اقتصاد شهری ادامه داد :در
جامعه دانشبنیان باید ساختار شهری به
گونهای ساماندهی شود و پیوند مسکن با خدمات
شهری به گونهای باشد که محیط نوآوری را پدید
بیاورد که این واژگان و مفاهیم بسیار عمیقتر از
ی است که در بازآفرینی شهری ایران
حرفهای 
مطرح شد.
اطهاری با تاکید بر اینکه در این دولت هم
بازنگری طرح جامع مسکن را کنار گذاشتند و این
موضوع را به بورژوازی مستقالت تبدیل کردند،
یادآور شد :دیدیم که در این جریان چه بالیی
بر سر تهران به ویژه منطقه  22آمد و حتی
نتوانستند در منطقه  22چیزی شبیه به اکباتان
را بسازند.
وی با بیان اینکه واژههایی مانند بازآفرینی
شهری را مطرح میکنند تا یارانه تقاضا یا همان
یارانه مردم نهاد را بگیرند و به بورژوازی مستقل
بدهند ،اظهار کرد :در این جریان ،مردم را رها
کردند و تعاونیهای مسکن را منحل کردند و
نگذاشتند تعاونیهای مسکن پا بگیرند.
این کارشناس اقتصاد شهری با اشاره به عملکرد
دو دولت در بخش مسکن به ویژه نوسازی بافت
فرسوده گفت :دیدیم که دولت پوپولیست طرح
جامع را کنار گذاشت و این دولت هم اعتقادی
به بازنگری این طرح نداشت و نهادسازیها در
این دو دهه بر باد رفت و بودجههایی که گرفتند

بیشتر از مصرف رانتخوری نداشت.
اطهاری با اشاره به اجرای طرح مسکن ملی
در زمان وزارت محمد اسالمی بیان کرد :مسکن
ملی کاریکاتور مبتذل مسکن مهر است .مسکن
مهر حداقل ادعای تامین سرپناه قشر کمدرآمد
را داشت اما در این دوره رودربایستی را کنار
گذاشتند و گفتند برای قشر متوسط مسکن
میسازیم.
وی ادامه داد :تمام وزرای مسکن و تصمیمسازان
از جمله آقای اسالمی باید این پروژهها را کنار
بگذارند و در حوزه خود برای مدل نهادی بکوشند.
قانونگذاری در ایران محملی شده برای گرفتن
بودجه نفت و وصل شدن به بشکه نفت و تغذیه
کردن برای رانتخواری.
این کارشناس اقتصاد شهری با بیان اینکه
طرح جامع مسکن لوث شده است ،تصریح کرد:
مسکن ملی قطعهای از یک مدل است که برای
ساماندهی مسکن جامع به ویژه کمدرآمدها و
ساکنان محالت بافت فرسوده باید به اجرا برسد
اما میبینیم افرادی که در این مناطق زندگی
میکنند حتی از حقوق مدنی هم محروم هستند
و دولت از آنها فقط برای رأی دادن استفاده
میکند.
اطهاری ادامه داد :هیچ پروژهای اگر از مدل
تبعیت نکند نمیتواند به یک طرح کارآمد تبدیل
شود.

اعطای نشان خادمالمصطفی(ص) به همراه اول
در مراسمی با حضور چهرههای علمی کشور ،نشان جهانی
خادمالمصطفی(ص) به همراهاول اعطا شد.
عصر روز دوشنبه  ۴اسفندماه ،در دومین آیین اعطای نشان
جهانی خادمالمصطفی(ص) که با حضور جمعی از چهرههای
علمی و مدیریتی کشور در سالن همایشهای هتل همای تهران
برگزار شد ،از خادمان عرصه علم و فناوری ایران که طی سالیان
اخیر از این حوزه حمایت کردهاند ،با اعطای لوح تقدیر و نشان
جهانی خادمالمصطفی(ص) تقدیر شد.
در بخشی از لوح تقدیر اعطایی به همراهاول خطاب به
مدیرعامل این اپراتور آمده است :به رسم ادب و با کمال افتخار
از این خیراندیشی شما با عنوان «پیشگام نیکوکاری و وقف علم و
فناوری» با نهایت امتنان ،تکریم و قدردانی میگردد .امید است
که به فضل الهی این اقدام خیر شما با همت و همگرایی سایر
مسلمانان ،بویژه نخبگان و دانشمندان ،منجر به ایفای نقش مؤثر
دنیای اسالم در توسعه علم و فناوری جهان شود و این تالش

مقدس به کاهش آالم بشریت و افزایش رفاه عمومی منتهی
گردد.
نشان خادمالمصطفی(ص) در راستای تبیین و توسعه سنت
حسنه وقف و بهمنظور ارج نهادن به همت عالی عاشقان حضرت
مصطفی(ص) معرفی شده است.
تاکنون جمع کثیری از نخبگان حوزههای علم ،فناوری ،فرهنگ
و هنر به همراه علما و عالقهمندان به توسعه علم و فناوری،
همچنین واقفین و خیرینی از دانشگاهها ،شرکتهای دانشبنیان،
سازمانها و مؤسسات مختلف به جرگه خادمین حضرت
مصطفی(ص) پیوستهاند که تحقق «هر مسلمان حداقل یک
سهم برای توسعه علم و فناوری در جهان اسالم» را سبب شوند.
نشان خادمالمصطفی در سطح بینالملل به ثبت رسیده است
و قصد دارد از همّت واالی واقفین علم و فناوری در سراسر گیتی،
ارادهای واحد را به منظور تحقق اهداف عالی جایزه مصطفی منجر
شود.

معامالت مناقصه در بورس کاالی ایران با
معامله «کنتور برق» کلید خورد و میتوان توانیر
را به عنوان روشن کننده کلید این معامالت در
بورس خواند .پس از پذیرش محصول کنتور برق
و چهار شرکت اصلی تامین کننده این محصول
در کشور در هفتههای گذشته ،شنبه این هفته
شرکت توزیع نیروی برق منطقه استان آذربایجان
غربی توانست از طریق شیوه معامالت مناقصه
بورس کاال  ۳هزار عدد کنتور برق را خریداری کند
تا این معامالت به همت شرکت توانیر آغاز شود
که از منظر دیگر اولین مناقصه در تاریخ معامالت
بورس کاالی ایران است.
در همین رابطه معاون مدیرکل در امور برنامه
ریزی توزیع شرکت توانیر به اهداف حضور شرکت
توانیر در بورس کاالی ایران اشاره و اظهار کرد:
همه ساله بخش عمدهای از زمان و توان کارکنان
صنعت برق کشور صرف تامین کاالهای اساسی
برق از طریق برگزاری مناقصات و سایر روشهای
متداول نظیر استعالم و  ...درچارچوب آیین نامه
معامالت ابالغی مجمع عمومی این شرکتها می
شود و اساسا ً به جهت سرمایه بر بودن صنعت
برق و اینکه بخش عمدهای از قیمت تمام شده
پروژه های سرمایه ای برق ،شامل کاال و تجهیزات
است ،لذا اهمیت و حساسیت این موضوع برای
انجام بی عیب و نقص تامین و خرید تجهیزات
به طریق شفاف و سالمت و آسان بسیار حائز
اهمیت است.
کامران داودی افزود :این موارد ،به عالوه
کشف واقعی قیمت کاالها و تجهیزات بخش
توزیع برق صرف نظر از شرایط اقتصادی فعلی
حاکم بر صنعت برق کشور ،یکی از مهم ترین
دالیل استفاده از سازوکار متداول در بورس کاالی
ایران و انجام معامالت از طریق آن است.
وی درباره تفاوت انجام مناقصه در بورس کاال
با روشهای سنتی گفت :مطابق تبصره  ۳ماده ۳
قانون برگزاری مناقصات ،نصاب های معامالتی
نباید با تفکیک اقالمی که به طور متعارف یک
واحد تلقی میشوند خرد شده و به نصاب پایینتر
بروند لذا انجام مناقصات در هر اندازه از طریق
بورس کاال از مزایای مهم این روش است .داودی
افزود :با برنامهریزی انجام شده در فازهای آتی،
عمده اقالم و کاالهای سرمایهای صنعت توزیع
برق شامل ترانسفورماتور ،سیم ،کابل و پایههای
برق از طریق بورس کاال تامین خواهد شد و به
جهت مزایای تامین کاال از طریق بورس ،برنامه
ریزی شده است که به زودی عمده مدل های
حمایتی مالی شرکت توانیر برای شرکتهای
زیرمجموعه خود در تامین کاالهای سرمایهای از
طریق بورس کاال صورت پذیرد .معاون مدیرکل
در امور برنامهریزی توزیع شرکت توانیر در خاتمه
چشم انداز حجم معامالت مناقصه در بورس
کاال را بعنوان یک سازوکار ماندگار امیدوارکننده
خواند و اظهار داشت :امیدوار هستیم در فازهای
آتی عالوه بر تامین کاالهای اساسی صنعت توزیع
برق که در حال حاضر بالغ بر  ۱۰۰هزار میلیارد
ریال نیاز ساالنه است ،ضمن همکاری با سایر
بازارهای سرمایه ،همکاران ما در سایر حوزه های
زنجیره اصلی تامین برق یعنی انتقال و تولید نیز
ترغیب گردند تا کاالها و اقالم اساسی این حوزه
ها نیز از طریق بورس کاال تامین گردند .همچنین
امیدوار هستیم برای فروش اموال و تجهیزات
اسقاطی این صنعت نظیر سیمهای اسقاطی
مسی و آلومینیومی و برخی تجهیزات مستعمل
و  ...در قالب برگزاری مزایده از طریق بورس کاال
اقدام شود.

تبلور اقتصاد مقاومتی در بانک پارسیان

توسعه و تعمیق اشتغال و توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان از اقدامات پارسیان درتحقق اقتصاد مقاومتی
مدیر آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اسالمی بانک پارسیان از عملکرد
درخشان پارسیان در حوزه اقتصاد مقاومتی در هفتمین سال روز صدور
دستور تاریخی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) خبر داد.
مهدی فراهانی با اشاره به این نکته که 29بهمن ماه سال روز ابالغ دستور
تاریخی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی است ،ادامه داد :در مدت هفت سالی که از ابالغ دستور
تاریخی میگذرد اقدامات قابل مالحظه ای در سطح کالن به منظور
فرهنگسازی ،تبیین چارچوبها ،ساختارها ،راهبردها و سیاستهای اجرایی
از سوی کارشناسان و مسئولین صورت پذیرفته است.
وی با بیان اینکه سیاست های پولی و مالی بانک پارسیان در راستای تحقق
ت بازار پول
اهداف اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است ،افزود  :آرامش و ثبا 
و ارز ،رقابت سالم و شفاف شبکه بانکی ،بهبود ترازنامه بانکها با تخصیص
لزا ،تقویت مولفه های حاکمیت
مناسب منابع به طرحهای تولیدی و اشتغا 
شرکتی ،مدیریت صحیح منابع و کنترل ریسکهای عملیاتی از مولفه های
اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه بازار پولی و بانکی محسوب می
شوند.
در این راستا بانک پارسیان نیز با هدف قرار دادن سرفصلهایی همچون

حمایت از تولید ملی ،توجه به ظرفیتهای داخلی ،فاصله گرفتن از اقتصاد
تکمحصولی ،توانمند نمودن بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط ،حمایت از
اقتصاد دانشبنیان ،استفاده از فناوریهای نوین ،توجه به منابع بین نسلی
و ارزآوری پروژهها ،کمک به تأمین امنیت غذا و دارو ،ایفای مسئولیتهای
اجتماعی و توجه به اقشار آسیبپذیر ،کارنامه درخشانی از خود بر جای
گذاشته است.
فراهانی ادامه داد :با توجه به ظرفیت بی نظیر بانک پارسیان ،رویکردهای
اصلی اقتصاد مقاومتی در  9بخش استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است که
به شرح ذیل است:
 -1توسعه و تعمیق اشتغال در مناطق روستایی و ایجاد فرصتهای شغلی
مولد
 -2محرومیتزدایی و کمک به ارتقاء عدالت اجتماعی
 -3کمک به تأمین امنیت غذا و دارو
 -4حمایت از تولید داخلی
 -5سرمایهگذاری و توسعه کارآفرینی
 -6توسعه صادرات
 -7حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط

 -8توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان
 -9ایفای مسئولیتهای اجتماعی از بخشهای هدفگذاری شده این
مجموعه به شمار میرود.
این مقام مسئول در بانک پارسیان افزود با اعتقاد راسخ بانک پارسیان بر
تحقق اهداف «اقتصاد مقاومتی» و دستیابی به مولفههای «جهش تولید»،
گفت :بانک پارسیان با مشارکت در تامین مالی پروژه های عظیم ملی ،نقش
بزرگی در مقاوم سازی اقتصاد و رشد و توسعه کشور داشته است.
فراهانی در ادامه افزود :مشارکت در طرح هایی همچون انتقال آب خلیج
فارس به کویر مرکزی ایران ،اکتشاف واستخراج نفت از میادین مشترک در
جهت تکمیل فازهای پروژه پارس جنوبی و خطوط لوله سراسری انتقال گاز،
احداث پاالیشگاه نفت و اکتشاف و استخراج نفت در میادین مشترک ،تأمین
مالی پروژه پاالیشگاه گاز بید بلند خلیج فارس نشان می دهد که بانک پارسیان
توجه ویژه ای به پیاده سازی رویکردهای اقتصاد مقاومتی داشته است.
حمایت از شرکتهای دانشبنیان در سه حوزه زیرساخت نوآورانه ،خدمات
نوآورانه و مشارکت نوآورانه ،تامین غذا و دارو ،محرومیت زدایی و ارتقا عدالت
اجتماعی و  ...که منجر به ایجاد  165هزار فرصت شغلی معادل تقریبی 5
درصد اشتغال در سطح کشور شده است ،نشان از توانمندی و حضور پررنگ

مجموعه پارسیان در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران در تمامی
حوزههای استراتژیک دارد.
مدیر آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اسالمی بانک پارسیان همچنین ابراز
امیدواری کردکه با مشارکت جهادی مجموعه پارسیان در ادامه سال جاری که
به تدبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مزین به نام جهش تولید است،
این کارنامه درخشان تر شود.

