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فعالیــت بیمــه ای در ایــران بــرای اولیــن بــار در ســال ۱۲۸۹ آغــاز شــده اســت. 
از ایــن تاریــخ تــا ســال ۱۳۱۴، حــدود ۱۳ شــرکت خارجــی کار خــود را در زمینــه 

صنعــت بیمــه شــروع کردنــد.

ــک  ــط ی ــال ۱۳۱۰ توس ــی در س ــد یعن ــال ها بع ــی س ــه ایران ــکیل بیم ــده تش ای
فــرد ایرانــی مطــرح گشــت. نــام وی دکتــر الکســاندر آقایــان بــود. او ســابقه کار 
ــت.  ــود داش ــده خ ــز در پرون ــادژدا را نی ــی ن ــه روس ــرکت بیم ــت در ش و فعالی
ــر داد. در  ــت تغیی ــه وق ــر مالی ــر داور وزی ــی اکب ــه عل ــود را ب ــام خ ــا ن وی بعده
ــی  ــرکت ایران ــن ش ــوان اولی ــه عن ــران ب ــه ای ــهامی بیم ــرکت س ــال ۱۳۱۴ ش س
بیمــه تاســیس شــد. بــر اســاس ایــن گــزارش امــروزه صنعــت بیمــه در تمــام 
شــئونات زندگــی انســان هــا وارد شــده اســت تــا جایــی کــه در کســب و کارهــا 
و حتــی در حــوزه مســایل مختلــف خانــواده و اجتمــاع نیــز بــدون بیمــه حتی 
ــق  ــهیل و رون ــه در تس ــت بیم ــد، صنع ــت. بی تردی ــک گام برداش ــوان ی نمی ت
ــت در  ــن صنع ــی دارد و ای ــش اساس ــه نق ــادی در جامع ــای اقتص فعالیت ه

ــت.  ــم اس ــرو و مه ــای پیش ــی از بخش ه ــرمایه یک ــازار س ــاد و ب اقتص

ــت و  ــدرن اس ــاد م ــات اقتص ــداری از ملزوم ــه و بانک ــی بیم ــرایط فعل در ش
هرگونــه فعالیــت اقتصــادی بــدون پشــتوانه ایــن دو ناموفــق خواهــد بــود. 
ــروری  ــی ض ــاد مل ــه در اقتص ــت بیم ــگاه صنع ــای جای ــود، ارتق ــن وج ــا ای ب
اســت و بــا ایــن رویکــرد از یــک ســو می تــوان بعــد حمایتــی آن را در اقتصــاد 
ــرمایه گذاری های  ــرای س ــتری را ب ــع بیش ــو مناب ــر س ــید و از دیگ ــود بخش بهب
ــه بــرای شــکوفایی اقتصــاد  ــت بیم ــش ایجــاد کرد.توســعه صنع ایــن بخ
ــق ارائــه پوشــش های بیمــه ای مختلــف و مناســب بــرای رفــع  ــور، از طری کش
ــود  ــت. وج ــروری اس ــا ض ــاه خانواده ه ــش رف ــرمایه گذاران و افزای ــی س نگران
شــرکت های بیمــه خصوصــی و رقابــت آنهــا، تاثیــر تعییــن کننــده ای بــر 
ــات  ــی خدم ــت تنــوع بخش ــت و الزم اس ــته اس ــه داش ــعه بیم تعمیــم و توس
بیمــه ای و عرضــه پوشــش های جدیــد بیمــه ای منطبــق بــا نیــاز جامعــه 
ــعه  ــه توس ــور در برنام ــادی کش ــد اقتص ــرمایه گذاری و رش ــترش س ــرای گس ب

ــود. ــال ش ــه دنب ــت بیم صنع

ــی در  ــش مهم ــادی، نق ــه اقتص ــک مولف ــوان ی ــه بعن ــال، بیم ــن ح  در همی
ــص  ــد ناخال ــه در تولی ــت بیم ــهم صنع ــه س ــورها داشــته و هرچ ــاد کش اقتص
داخلــی و ضریــب نفــوذ آن بیشــتر باشــد اقتصــاد آن کشــور پیشــرفته تر 
خواهــد بــود. بــر ایــن اســاس، کارشناســان حــوزه اقتصــادی، صنعــت بیمــه 
ــای  ــکالت و بالی ــر مش ــه در براب ــاب آوری جامع ــش ت ــل افزای ــی از عوام را یک

می داننــد. طبیعــی 

 کارشناســان مســائل اقتصــادی معتقدنــد؛ بیمــه بــرای کنتــرل و بی اثــر کــردن 
ــی دارد و  ــش حیات ــی، نق ــاد مقاومت ــف در اقتص ــای مختل ــارهای حوزه ه فش
ــی،  ــور کل ــه ط ــل کند.ب ــت تبدی ــه فرص ــارهایی را ب ــن فش ــد چنی ــی می توان حت
نقــش اصلــی بیمــه کاهــش ریســک اســت. هــر چــه احتمــال ریســک باالتــر 
ــر  ــد، کمت ــرمایه گذاری کن ــه س ــب و کار در آن زمین ــه کس ــال اینک ــد، احتم باش
اســت، امــا شــرکت های بیمــه در اقتصــاد و اقتصــاد مقاومتــی نقشــی بیــش 

از ایــن دارنــد.

ــی  ــم مدیریت ــای مه ــی از ابزاره ــه یک ــه بیم ــت ک ــوان گف ــی می ت ــور کل ــه ط ب
اســت کــه می توانــد موجــب تــداوم گــردش چــرخ هــای اقتصــاد شــده و 

ضریــب موفقیــت را بــاال ببــرد. بدیهــی اســت رونــق اقتصــادی همــواره رفــاه 
اجتماعــی را بــه دنبــال داشــته و موجــب افزایــش پــس انــداز و ســطح امیــد 
بــه زندگــی در بیــن افــراد جامعــه مــی شــود. البتــه ایــن امــر نیازمنــد حمایــت 
ســالم  رقابتــی  فضــای  ایجــاد  و  زدایــی  تمرکــز  فرهنگ ســازی،  در  دولــت 
ــرای  ــی ب ــی و خصوص ــای دولت ــب بخش ه ــر و ترغی ــه گ ــرکتهای بیم ــرای ش ب
اســتفاده از بیمــه بــه عنــوان یــک عامــل حمایتــی و اساســی در گــردش مالــی 

ــت. ــور اس ــاد کش ــذاری اقتص ــرمایه گ و س

بــر اســاس ایــن گــزارش در کشــور مــا نــگاه به بیمــه، یــک نــگاه فنــی و تکنیکی 
اســت و بیشــتر بــه شــأن اجتماعــی آن توجــه می شــود، در دنیــای امــروز در 
ــت.  ــد اس ــورد تأکی ــه م ــت بیم ــی صنع ــأن مال ــعه یافته ش ــای توس اقتصاده
ــای  ــب دارایی ه ــه در ترکی ــی ک ــا نقش ــرف ب ــک ط ــد از ی ــه می توان ــت بیم صنع
مالــی چــه در بلندمــدت ازطریــق بــازار ســرمایه و چــه درکوتاه مــدت ازطریــق 
ــن  ــام تأمی ــی در نظ ــگاه مهم ــد، جای ــاء کن ــی ایف ــتم بانک ــپرده ها و سیس س
مالــی داشــته باشــد. از ســوی دیگــر نقــش صنعــت بیمــه در پوشــش 
ریســک های ســرمایه گذاری و تأمیــن مالــی در اقتصــاد موجــب اهمیــت 
ــه  ــه ب ــت بیم ــت .صنع ــی اس ــن مال ــام تأمی ــت در نظ ــن صنع ــف ای مضاع
ــز  ــاره ای ج ــی  ها چ ــع و کج اندیش ــه موان ــود هم ــا وج ــه ب ــیده ک ــاور رس ــن ب ای
موفقیــت نــدارد تــا بقــا پیــدا کنــد. گــروه گســترده ای در کشــور وجــود دارنــد 
ــد  ــد و متعه ــته باش ــرفت داش ــد و پیش ــه رش ــت بیم ــد صنع ــه عالقه مندن ک
ــرای  ــادی را ب ــی و اقتص ــزرگ اجتماع ــار ب ــک ب ــت ی ــن صنع ــه ای ــوند ک می ش

ــرد. ــر دوش بگی ــردم ب ــر م ــان خاط ــش و اطمین آرام

اما سوال این است که چگونه صنعت بیمه را رونق دهیم؟

وظیفــه کســانی کــه در صنعــت بیمــه کار می کننــد ایــن اســت کــه بــرای 
ترغیــب مــردم بــه اســتفاده از انــواع بیمه نامــه، خدمــات متنــوع جدیــد 
عرضــه کننــد و بیمــه مرکــزی اجــازه جاری ســازی محصــوالت جدیــد بیمــه ای 
ــور  ــه در کش ــگ بیم ــترش فرهن ــه گس ــق ب ــن طری ــا از ای ــد ت ــاع بده را در اجتم

ــود. ــک ش کم

ــوان  ــام ت ــد تم ــت و بای ــی اس ــت گذار و حاکمیت ــادی سیاس ــزی نه ــه مرک بیم
کارشناســی باالیــش را صــرف اعمــال حاکمیــت، نظــارت، فرهنگ ســازی 
ــات  ــه در جه ــت بیم ــن صنع ــق گرفت ــث رون ــا باع ــد ت ــهیالت کن ــاد تس و ایج
ــد،  ــاق بیفت ــی اتف ــور واقع ــه ط ــت ب ــر سیاس ــن تغیی ــر ای ــود. اگ ــف ش مختل
پتانســیل بالقــوه ای کــه بــرای گســترش صنعــت بیمــه در کشــور وجــود دارد 

ــید. ــد رس ــت خواه ــه فعلی و ب

شــاید کســی را کمتریــن گمانــی نباشــد کــه پیشــرفت بیمــه بــا توســعه 
اقتصــادی کشــور همــواره الزم اســت و بــه ترمیــم وضــع اقتصــادی یــک 
ــرمایه گذاری،  ــعه س ــی و توس ــطح زندگ ــی س ــادالت، ترق ــش مب ــور، افزای کش
موجــب پیشــرفت و بــه بهبــود وضــع معیشــت افــراد کشــور، حفــظ ثــروت 

کمــک می کنــد. بــزرگ  ملــی و تشــکیل پس انداز هــای 

و  بیمــه  بــه  کشــور  یــک  اقتصــاد  اگــر  گفــت  قطعیــت  بــا  بتــوان  شــاید 
بــزرگ  خطرهــای  معــرض  در  نباشــد،  متکــی  آن  از  ناشــی  حمایت هــای 

می گیــرد. قــرار  ناپذیــری  وجبــران 

بیمه یکی از ابزارهای مهم مدیریتی است که می تواند موجب تداوم گردش 
چرخ های اقتصاد شده و ضریب موفقیت را باال ببرد.

شما و اقتصاد گزارش می دهد؛

"بیمه" به تداوم گردش 
چرخ های اقتصاد کمک می کند

الهه سی ستار

ــاد  ــائل اقتص ــی مس ــد کل ــا دی ــه ب ــان ک ــان و کارشناس ــر اقتصاددان ــر اکث از نظ
مهم تریــن  بانکــی"  نظــام  "اصــالح  می کننــد  بررســی  و  تحلیــل  را  ایــران 

اولویــت اقتصــادی کشــور اســت.

ســی ویکمیــن همایــش بانکــداری اســالمی بــه همــت موسســه عالــی 
ــه  ــه بهان ــد و ب ــزار ش ــالجاری برگ ــاه س ــهریور م ــران ش ــداری ای ــی بانک آموزش
مطالعــات  دســتاوردهای  آخریــن  بــه  نگاهــی  اســالمی  بانکــداری  هفتــه 
می اندازیــم. اســالمی  مالــی  و  بانکــداری  علــوم  حــوزه  در  پژوهش هــا   و 
بــر اســاس ایــن گــزارش، یکــی از اهــداف اساســی انقــالب اســالمی  در ایــران 
حــذف ربــا و بهــره از نظــام بانکداری بــود؛ لذا پــس از پیروزی انقالب اســالمی ، 
ــد. ــد ش ــا تأکی ــرد بانک ه ــوص عملک ــدن اقتصــاد و بخص ــر لــزوم اسالمی ش  ب
اســالمی ایران  جمهــوری  اساســی  قانــون   ۴۹ و   ۴۳ اصــول  از  الهــام  بــا 
ــه  ــدام هم ــن اق ــی از آن، مهمتری ــای ناش ــا و ثروت ه ــودن رب ــوع ب ــاره ممن درب
جانبــه در زمینــه بانکــداری اســالمی ، منــع ربــا از معامــالت بانکــی تلقــی 
می شــد. تطبیــق نظــام بانکــداری بــا نظــام اقتصــاد اســالمی ، نظامــی را 
تداعــی می کــرد کــه در آن، ســرمایه گذاریهــا، بــر اســاس نیازهــای واقعــی 
پذیــرد. انجــام  ســهامداران،  ســود  بیشــترین  پایــه  بــر  نــه  و   اجتماعــی 
مهمتریــن  از  یکــی  ابتــدا  از  آن،  رشــد  و  اقتصــادی  توســعه  کــه  آنجــا  از 
ــی  ــته ویژگی های ــالمی توانس ــداری اس ــت. بانک ــوده اس ــر ب ــته های بش خواس
را بــه توســعه اقتصــادی اضافــه کنــد تــا ســریعتر بــه هــدف والــی خــود برســد. 
تحقــق اهــداف شــریعت و رعایــت قوانیــن فقهــی اســالمی در اقتصــاد؛ تاثیر 
فراوانــی در بانکــداری اســالمی داشــته اســت. عقــود اســالمی کــه بارهــا بــه آن 
ــد  ــالمی بوده ان ــداری اس ــر بانک ــذار ب ــوارد تاثیرگ ــه م ــم، از جمل ــا پرداخته ای ه
ــر  ــرعی ب ــن ش ــاق موازی ــت. انطب ــالمی اس ــداری اس ــون بانک ــا قان ــق ب و مطاب
 عملیــات بانکــی و حــذف ربــا از خواســته های اصلی بانکداری اســالمی اســت.
کشــور  اقتصــادي  بخش هــاي  اهمیت تریــن  بــا  از  یکــی  بانکــی  سیســتم 
اســت کــه بیشــترین ارتبــاط را بــا بخــش کالن اقتصــادي کشـــور دارد و در 
ــاد کالن کشــور  نتیجــه هــر گونــه نوســان و بی ثباتــی در آن میتوانــد بــر اقتص
ــور و  ــداري کشـ ــنعت بانکـ ــر د صـ ــی عملکـ ــابراین بررسـ ــد. بنـ ــذار باشـ اثرگ

تحلیــل ســالمت بانکــی داراي اهمیــت اســت.

ــاد  ــائل اقتص ــی مس ــد کل ــا دی ــه ب ــان ک ــان و کارشناس ــر اقتصاددان ــر اکث ازنظ
مهم تریــن  بانکــی"  نظــام  "اصــالح  می کننــد  بررســی  و  تحلیــل  را  ایــران 
ــکالت  ــای مش ــا احص ــان ب ــن کارشناس ــت. ای ــور اس ــادی کش ــت اقتص اولوی
ــی را  ــک ل، راه حل ــر مش ــور ه ــه فراخ ــه ب ــا توج ــور، ب ــی کش ــام بانک ــی نظ کنون
ــل  ــک راه ح ــه ی ــل ب ــا تبدی ــن راه ه ــه ای ــد ک ــر می رس ــا به نظ ــد. ام ــه می کنن ارائ
ــن  ــل ای ــای ح ــی از رویکرده ــت. یک ــده اس ــکالت نش ــل مش ــرای ح ــی ب عمل

مســاله، بهره گیــری از یــک تفکــر سیســتمی اســت. 

در ایــن مســیر، ارائــه تصویــر از یــک سیســتم مطلــوب بانکــی کشــور، 
باعــث می شــود در مرحلــه نخســت، راه هــای رســیدن بــه ایــن هــدف را 
مرحلــه  در  کــرد،  حرکــت  مطلــوب  هدف گــذاری  ســمت  بــه  و  شناســایی 
رفتــار  بازخوردهــا،  از  بهره گیــری  بــا  می تــوان  مســیر  ایــن  در  بعــد 
بــرای  دلیــل  همیــن  بــه  کــرد.  تنظیــم  بــاز  هــدف  بــه  نیــل  بــرای  را  خــود 
داشــتن یــک تفکــر سیســتمی، بایــد تصویــری مطلــوب از آینــده نظــام 
 بانکــداری ایجــاد شــود و الزامــات نیــل بــه ایــن هــدف را مشــخص کــرد.

ــداری  ــر راه بانک ــر س ــی ب ــل مالحظه ی ــکالت قاب ــزارش مش ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــد  ــا چن ــد ب ــی گوین ــاره م ــن ب ــه در ای ــن عرص ــران ای ــه صاحبنظ ــود دارد ک وج
موضــوع بــه صــورت ماهیتــی مواجــه هســتیم از جملــه بانکــداری بــدون ربــا 
ــت  ــده اس ــده ش ــارکتی دی ــود مش ــوان عق ــه عن ــی ب ــم فصل ــون ه ــه در قان ک
ــک و  ــود و بان ــرح می ش ــا مط ــراکت بانک ه ــث ش ــود بح ــوع عق ــن ن و در ای
ســرمایه گذار هــر دو یــک ســهم مشــارکتی را می آورنــد و بنیــاد شــراکت را 

می کننــد.  پایه ریــزی 

ســود  بازدهــی  کاهــش  و  تســهیالت  نــرخ  بــودن  دســتوری  همچنیــن 
اعطایــی بــه تســهیالت بــه نســبت بازدهــی کــه یــک بانــک بــه عنــوان 
بنــگاه اقتصــادی می توانــد از دیگــر دارایی هایــش بــه دســت آورد، دیگــر 
ــد. ــاد می کن ــکالتی را ایج ــه مش ــت ک ــش رو اس ــه پی ــل مالحظ ــوع قاب  موض
ــی  ــت؛ ط ــن زده اس ــا دام ــای بانک ه ــکالت و چالش ه ــر مش ــا ب ــا تحریم ه ام
کشــورمان  علیــه  اقتصــادی  تحریم هــای  پیــکان  نــوک  متمــادی  ســالهای 
متوجــه صنعــت بانکــداری بــوده اســت. در واقــع تحریمهــا بــر اقتصــاد ایــران 
از زمانــی واقعــًا اثرگــذار شــد کــه مســتقیمًا ایــن بخــش را هدفگــذاری نمــود. 

ــکالتی  ــور و مش ــداری کش ــت بانک ــه صنع ــت ک ــوان گف ــب می ت ــن ترتی ــه ای ب
ــذار  ــل تاثیرگ ــن عوام ــی از مهمتری ــت، یک ــر اس ــا آن درگی ــت ب ــن صنع ــه ای ک
ــش  ــن افزای ــکالت ضم ــن مش ــت. ای ــوده اس ــور ب ــب و کار کش ــای کس ــر فض ب
ــده  ــادی ش ــای اقتص ــی واحده ــود نقدینگ ــب کمب ــه موج ــای مبادل هزینه ه
اســت.اهتمام دولــت بــه رفــع مشــکالت بانکهــا کــه پیــش نیــاز رشــد و 
توســعه اقتصــادی و شــکوفایی صنعتــی کشــور اســت، مــی توانــد مهمترین 
ــن راه  ــه در ای ــد ک ــد. هرچن ــش باش ــن بخ ــه ای ــات ب ــب توجه ــرای جل ــل ب دلی
ــرف  ــتلزم ص ــا مس ــع آنه ــه رف ــود دارد ک ــده ای وج ــکالت پیچی ــایل و مش مس
ــش  ــن بخ ــکالت ای ــدن مش ــع نش ــن رفـ ــود، لک ــد ب ــزاف خواه ــای گ هزینه ه
عمــاًل بــه معنــی بــی نتیجــه مانــدن برجــام و از دســت رفتــن مهمتریــن 

ــود.  ــد ب ــی خواه ــت فعل ــتاورد دول دس

قطعــًا انجــام ایــن مهــم بــه معنــی دســت زدن بــه جراحــی بــزرگ اقتصــادی 
ــب  ــص و صاح ــراد متخص ــاب اف ــا انتص ــه اواًل ب ــود ک ــد ب ــت خواه ــرای دول ب
ــم آورد و در  ــا را فراه ــدن آنه ــه روز ش ــکان ب ــا ام ــه ای در بانکه ــت حرف صالحی
مرحلــه بعــد بــا خریــد دارایــی هــای غیرمولــد بانکهــا، امــکان تجهیــز منابــع 
آورد.  فراهــم  را  بانکــی  سیســتم  طریــق  از  اقتصــاد  واقعــی  بحــث  بــرای 
بنابرایــن بــی راه نخواهــد بــود کــه بیشــترین همــت و تــالش دولــت در ســال 

ــد. ــی باش ــکالت بانک ــع مش ــت رف ــش رو در جه پی

ــع  ــه موان ــوط ب ــا مرب ــکالت بانکه ــن مش ــد، مهمتری ــوان ش ــه عن ــه ک همانگون
دارایی هــای  انباشــت  و  خارجــی  تعامــالت  مجــدد  برقــراری  روی  پیــش 
غیرمولــد یــا ســمی در بانک هــا اســت. رفــع مشــکل تعامــالت خارجــی مــی 
ــور و  ــی کش ــت بانک ــر فعالی ــر ب ــررات ناظ ــن و مق ــه روزآوری قوانی ــا ب ــد ب توان
همچنیــن بــه روزآوری ســخت افزارهــا و نــرم افزارهــای موجــود در مــدت 
ــکل  ــع مش ــن رف ــردد. لک ــام گ ــال( انج ــک س ــا ی ــری )ت ــاه ت ــبتًا کوت ــان نس زم
ــک و  ــا کم ــًا ب ــا صرف ــی بانکه ــای مال ــد در صورت ه ــای غیرمول ــود دارایی ه وج
حمایــت جــدی بانــک مرکــزی و دولــت و تزریــق نقدینگــی و افزایــش ســرمایه 

ــت. ــع اس ــل رف ــی قاب واقع

اصالح
مهم ترین اولویت اقتصادی  نظام بانکی

کشور است
الهه سی ستار



مسـئولیت اجتماعی یکی از اصول اخالقی تاثیرگذار در کسـب و کار یک سـازمان اسـت. هر سـازمان عالوه بر فعالیت های اقتصادی و معیشـتی موظف 
بـه اجـرای ایـن مهـم در حـوزه اجتماعـی اسـت. در یـک کالم مـی تـوان مسـئولیت اجتماعـی در سـازمان را بـه وظایف و تعهدات سـازمان در راسـتای حفظ، 
مراقبـت و کمـک بـه جامعـه ای کـه در آن فعالیـت می کنـد، اطـالق کـرد. یکـی از اقدامـات مهـم و موثـر بانـک ایـران زمیـن در حـوزه مسـئولیت اجتماعـی 

حمایت از نظام سـالمت کشـور، کمک به بیمارسـتان ها، نهادهای بهداشـتی و ... از ابتدای شـیوع ویروس کرونا بوده اسـت. 

 مشارکت در راه اندازی مرکز تجمیعی واکسن کرونا در باغ موزه دفاع مقدس
مرکـز تجمیعـی واکسـن کرونـا طالقانـی بـا حضـور دکتـر شـهریاری رئیـس کمیسـیون بهداشـت مجلس شـورای اسـالمی، دکتـر زالی فرمانده سـتاد مقابله 

بـا کرونـا در اسـتان تهـران و مدیـران ارشـد بانـک ایـران زمیـن افتتاح شـد.
عبدالمجیـد پورسـعید مدیرعامـل بانـک ایـران زمیـن بـا اشـاره بـه اقدامـات انجـام گرفتـه در حوزه مسـئولیت اجتماعی اظهار داشـت: انجام مسـئولیت های 
اجتماعـی توسـط نهادهـای مالـی در امـور عام المنفعـه از اقداماتـی اسـت کـه بانـک ایـران زمیـن بـر آن تاکیـد ویـژه ای دارد. از زمـان شـیوع بیمـاری کرونـا 
مـا اقدامـات زیـادی را در راسـتای کمـک بـه بیمارسـتان ها، نهادهـای بهداشـتی و… انجـام داده ایـم و سـعی کرده ایـم بـا برگـزاری کمپین هـای اطالع رسـانی 

ضمـن آگاه سـازی مشـتریان، از شـیوع ایـن بیمـاری در شـعب خـود نیز جلوگیـری کنیم.
سـید حسـن سـلطانی فیـروز ریاسـت هیـات مدیـره بانـک ایـران زمیـن ایـن بانـک را یکـی از حامیـان پیگیـر در حوزه نظام سـالمت کشـور دانسـت و کمک 
مالـی و خریـد اقـالم بهداشـتی جهـت بیمارسـتان هـا، نهادهـای بهداشـتی، کادر درمـان و ... را از جملـه اقدامـات صـورت گرفتـه توسـط بانک از زمان شـیوع 

ویـروس کرونا اعـالم کرد.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن موضـوع کـه بانـک ایـران زمیـن تـالش مـی کنـد در حـد امکانـات خـود به حوزه سـالمت کشـور کمک کند، اظهار داشـت: در شـرایط 

کنونـی ایـن موضـوع یکـی از وظایـف بنـگاه هـای اقتصادی در حوزه مسـئولیت اجتماعی اسـت.
این مرکز با همکاری بانک ایران زمین، مرکز بهداشت شمال تهران، باغ موزه دفاع مقدس و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افتتاح شده است.

  افزایش خدمات بانکداری مجازی
بـا شـیوع کرونـا از اواخـر سـال 98، نیـاز بـه الکترونیکـی بـودن نظـام بانکـداری کشـور بـه شـدت احسـاس شـد. با ممنوعیـت حضور مـردم در اماکن عمومی 
و شـروع قرنطینـه، بانک هایـی کـه بسـتر الکترونیکـی شـدن را فراهـم کـرده بودنـد بـه آسـانی توانسـتند خدمـات خـود را بـه قـوت قبـل به مشـتریان شـان 

ارائه دهند. 
بانـک ایـران زمیـن یکـی از بانک هایـی اسـت کـه پیـش از ایـن اقدامـات گسـترده و ارزنـده ای در زمینـه بانکـداری مجـازی انجـام داده اسـت و ایـن امـکان را 
بـرای مشـتریان خـود فراهـم کـرده اسـت کـه بـا آمـاده کـردن زیرسـاخت های الزم و ارائـه خدمـات دیجیتال سـریع و آسـان مشـتریان را از مراجعه حضوری 

بـه شـعب بی نیـاز کند.

 ارائه دستگاه های ساخت واکسن در راه اندازی خط تولید واکسن کووبرکت
بـا توجـه بـه  شـرایط کنونـی در خصـوص پاندمـی کرونـا همـه ارکان کشـور بایـد تـالش کننـد کـه مـردم بـا کمتریـن مشـکل از این شـرایط عبـور کنند. بر 
همیـن اسـاس بانـک ایـران زمیـن بـه منظـور تسـریع در فرآینـد تولیـد واکسـن و پیشـگیری ابتـال و نجـات جـان مـردم کشـور، تجهیـزات راه انـدازی خـط 

تولیـد واکسـن کرونـا را در اختیـار مجموعـه دارویـی برکـت قـرارداد تـا نیازهـای فعلـی بـا واکسـن ایرانی تامین شـود. 

 امهال تسهیالت صاحبان مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا
در راسـتای اجـرای تکالیـف ابالغـی از سـوی بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران و بـا هـدف مسـاعدت و حمایـت بانـک ایـران زمیـن، طـرح »انتقـال 
پرداخت اقسـاط تسـهیالت 4 ماهه اول سـال 1400 به انتهای دوره تقسـیط« برای صاحبان مشـاغل وکسـب وکارهاي به شـدت آسـیب دیده از کرونا که 
موعـد بازپرداخـت اقسـاط تسـهیالت دریافتـی آن هـا درچهارماهـه اول سـال1400 بـوده و در ایـن بـازه زمانـی پرداخـت نشـده باشـد در این بانک اجرا شـد. 

 تهیه اقالم بهداشتی کرونا برای بیمارستان ها 
بانـک ایـران زمیـن در راسـتای ارائـه خدمـات درمانـی بهتـر بیمارسـتان هـا بـه بیمـاران مبتـال بـه ویـروس کرونـا، طـرح تهیـه و تامین اقالم بهداشـتی مورد 

نیاز بیمارسـتان ها را در سراسـر کشـور  اجرا کرده اسـت.

 برگزاری پویش پیشگیری از کرونا
در پویـش »هیچ جـا خونـه ی خـوِد آدم نمیشـه« محتـوای آموزشـی و اثرگـذار در حـوزه پیشـگیری از ویـروس کرونـا، ضـرورت در خانـه مانـدن، چگونگـی 
گـذران وقـت، برنامه ریـزی بـرای انجـام اقدامـات سـودمند اقتصـادی و اجتماعـی در خانـه و تشـویق و جلـب همـکاری مـردم بـرای مانـدن و ایجـاد محیطی 
جـذاب و تاثیرگـذار در خانـه در اختیـار گروه هـای مردمـی قـرار داده اسـت. همچنیـن ارائـه بسـته های پیشـنهادی در حـوزه گـذران سـودمند وقـت در خانه 

نیـز از اهـداف ایـن  پویش اسـت.

بانک ایران زمین حامی نظام سالمت کشور
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 اقدامات 
صندوق قرض الحسنه پارسیان

ــعه  ــاله توس ــج س ــه پن ــا برنام ــق ب ــه مطاب ــی ک از آنجای
کشــور  بانکــی  شــبکه  ایــران،  اســالمی  جمهــوری 
موظــف شــد، بــه منظــور گســترش و نهادینــه کــردن 
ســنت پســندیده قرض الحســنه، منابــع فراهــم آمــده 
از حســاب های پــس انــداز قــرض الحســنه را صرفــًا 
بــرای اعطــای تســهیالت قــرض الحســنه بــه کار گیــرد، 
بانــک پارســیان بــه عنــوان بانــک پیشــرو در تاریــخ 
یکــم اســفندماه ۱۳۹۱ موفــق بــه اخــذ مجــوز فعالیــت 
صنــدوق  شــد.  پارســیان  قرض الحســنه  صنــدوق 
قرض الحســنه پارســیان به عنــوان نخســتین صندوق 
قرض الحســنه مســتقل شــبکه بانکــی کشــور در آبــان 
مــاه ۱۳۹۲ طــی مراســمی بــا حضــور رییــس کل بانــک 
مرکــزی و اتصــال بــه ســامانه تســهیالت قرض الحســنه 
ازدواج بانــک مرکــزی، رســماً فعالیــت خــود را آغــاز 
نمــود. ایــن صنــدوق بــا اتــکا بــه ســرمایه دانــش، 
تخصــص و پشــتکارکارکنان خــود، تــالش مــی کنــد 
ــا  ــا را ب ــد و آنه ــع کن ــت را تجمی ــی ارزان قیم ــع مال مناب
مدیریت صحیــح و دقیق اعتبــاری، در قالــب وام ارزان، 
دراختیــار اقشــار آســیب پذیــر و کــم درآمــد جامعــه قرار 

دهــد. در همیــن راســتا نیــز تفاهــم نامــه هــای گوناگــون 
ــون  ــف همچ ــات مختل ــدوق و مؤسس ــن صن ــن ای بی
بهزیســتی،  ســازمان  برکــت،  بنیــاد  امــداد،  کمیتــه 
ــد  ــی و ...، منعق ــاران هموفیل ــت از بیم ــن حمای انجم

ــت. ــده اس گردی
ارائــه  نمــودن  غیرحضــوری  راســتای  در  همچنیــن 
خدمــات ایــن صنــدوق، پــس از رونمایی از اپلیکیشــن 
طــرح  اول  فــاز  گذشــته،  ســال  در  قرض الحســنه 
بســتر  در  قرض الحســنه  تســهیالت  درخواســت 
اپلیکیشــن تلفــن همــراه )ســامانه غیــر حضــوری 
تســهیالت( در خصــوص تســهیالت ازدواج و فــاز دوم 
طــرح درخواســت تســهیالت قرض الحســنه در بســتر 
اپلیکیشــن تلفــن همــراه در خصــوص تســهیالت 
از  همچنیــن  گردیــد.  اجرایــی  نیــز  اشــتغال زایی 
ایفــای  راســتای  در  صنــدوق  ایــن  اقدامــات  دیگــر 
مســئولیت های اجتماعــی آن، اجــرای طــرح مشــکات 
)تعریــف بســتری نــو در راســتای جمــع آوری کمک هــای 
خیریــه(،  موسســات  و  ســازمان ها  بــرای  مردمــی 
اختصــاص مبلــغ جهــت تهیــه تبلــت بــه معرفــی 
ــه  ــک ب ــام )ره( و کم ــان ام ــی فرم ــتاد اجرای ــدگان س ش
امــام  امــداد  کمیتــه  مددجویــان  گازرســانی  پــروژه 
خمینــی )ره( در مناطــق محــروم را مــی تــوان نــام بــرد.

 اقدامات مرکز تخصصی نوآوری و 
تحقیقات بانکداری اسالمی

ــک  ــالمی بان ــداری اس ــات بانک ــوآوری و تحقیق ــز ن مرک
پارســیان، بــا مأموریــت و شــرح وظایــف جدیــد و 
بــا هــدف انطبــاق فعالیت هــای بانــک بــا موازیــن 
ــف  ــه وظای ــد. از جمل ــاد گردی ــالمی، ایج ــداری اس بانک
ایــن مرکــز در زمینــه مطالعــات بانکــداری اســالمی، 

ــرد: ــام ب ــوان ن ــی ت ــر را م ــوارد زی م

• انجــام مطالعــات فنی و اقتصــادی در حــوزه بانکداری 
اسالمی؛

• بررســی و تحلیــل روندهــای نوظهــور در صنعــت 
بانکــداری اســالمی و پیــش بینــی مشــخصه هــای ایــن 

ــده؛ ــت در آین صنع

ــوص  ــی در خص ــی های فن ــات و بررس ــام مطالع • انج
مــدل هــا و ابزارهــای رایــج در حــوزه بانکداری اســالمی و 

ارائــه پیشــنهادهای کاربــردی؛

• الگوبــرداری و انجــام مطالعــات تطبیقــی از خدمــات 
ــورها،  ــایر کش ــالمی س ــای اس ــک ه ــوالت بان و محص
اســتخراج و بومی ســازی خدمــات و محصــوالت در 

زمینه توســعه صنعــت بانکــداری، علی الخصــوص در 
ارتبــاط بــا بانکــداری اســالمی؛

• ارائــه مدل هــای نویــن کســب و کار بانکــداری اســالمی 
مطابــق بــا الگوهــای بانک هــا و مؤسســات مالــی 

ــی؛ ــن الملل ــالمی بی اس

• شناســایی و برقــراری ارتبــاط بــا مراکــز تحقیقاتــی 
اســالمی داخلــی و بین المللــی بــا هــدف ایجــاد شــبکه 

تحقیقــات محلــی و بین المللــی.

 اتمام فاز اول طراحی مدل مطلوب بانک 
اسالمی با همکاری پژوهشگاه فقه نظام

ــام،  ــه نظ ــگاه فق ــکاری پژوهش ــا هم ــیان ب ــک پارس بان
اقــدام بــه طراحــی مــدل مطلــوب یــک بانــک اســالمی 
نظــام  فقــه  رویکــرد  بــا  اســالم  مبانــی  اســاس  بــر 
ــق  ــال تطبی ــه دنب ــا ب ــه تنه ــدل ن ــن م ــت. ای ــوده اس نم
ســاختارهای موجــود بــا مبانــی اســالم بــوده بلکــه 
درصــدد کشــف نظــام مطلــوب بانکــی از درون اصــول، 
قواعــد و مبانــی فقهــی و اســالمی اســت کــه طــی 
ــالمی  ــداری اس ــوی بانک ــی الگ ــته طراح ــال گذش یکس
ــرمایه  ــنه، س ــوزه قرض الحس ــه ح ــرای س ــاز اول ب در ف
گــذاری و ســایرخدمات بانکــی بــه اتمام رســیده اســت.

ــدوق  ــه در صن ــش خیرخواهان ــاد بخ ــون ایج ــم اکن ه
قرض الحســنه پارســیان مصــوب گردیــده اســت و 
ــی  ــای فقه ــی مجوزه ــذ برخ ــت اخ ــات الزم جه اقدام
و قانونــی آن در حــال انجــام مــی باشــد و هــم زمــان 
بــا اســتفاده از محتویــات طــرح ارائــه شــده توســط 
فقهــی  جنبه هــای  حائــز  بیشــتر  کــه  پژوهشــگاه 
مــدل بانــک مطلــوب مــی باشــد، اســتفاده از نظــرات 
کارشناســان و تجربیــات بانکــی و قوانیــن موجــود، 
رونــد عملیاتــی نمــودن بانکــداری مشــارکت در ســود و 

ــد. ــی باش ــی م ــت بررس ــز در دس ــان نی زی

همچنیــن پــس از برگــزاری اولیــن نشســت بــا حضــور 
ــی،  ــت هللا اراک ــرت آی ــدر حض ــاتید گرانق ــمند اس ارزش
ــرم  ــران محت ــاد و مدی ــق دام ــت هللا محق ــرت آی حض
نظــام پولــی و بانکــی کشــور، اســاتید حــوزه و دانشــگاه 
و نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســالمی تحــت 
عنــوان »نقــد روش بانکــداری مرســوم و تبییــن روش 
بانکــداری مطلــوب« بــه میزبانــی بانــک پارســیان، 
ــکل و  ــا ش ــدی ب ــای بع ــت ه ــزاری نشس ــات برگ مقدم
ــی  ــای آزاد اندیش ــی ه ــب کرس ــد و در قال ــمایل جدی ش
بــا همــکاری پژوهشــگاه فقــه نظــام در حــال انجــام می 

باشــد.

 ایجاد بخش خیرخواهانه به عنوان 
یکی از اجزای مدل مطلوب بانک اسالمی

ــالم، دو  ــگاه اس ــی از ن ــوب بانک ــام مطل ــی نظ در طراح
شــیوه وجــود دارد: شــیوه ای کــه نظــام بانکــی متعــارف 
را قبــول مــی نمایــد و ســعی دارد عقــود بــه کار رفتــه در 
آن را از نظــر حقوقــی بــا قوانیــن اســالم ســازگار نمایــد؛ 
کــه بــه شــیوه »عــدم مغایــرت« معروف شــده اســت و 
شــیوه دیگــر ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه مبانــی دینــی، 
احــکام الهــی و ادلــه مســتقیمی کــه وجــود دارد، اصول 
ــول در  ــردش پ ــی و گ ــن مال ــام تامی ــه نظ ــوط ب کالن مرب

اســالم اســتخراج شــده و بــر اســاس آن نظام بانکــداری 
ای را طراحــی نمــود کــه بیشــترین تطابــق را بــا ایــن 

اصــول داشــته باشــد.

ــالمی  ــک اس ــک بان ــوب ی ــدل مطل ــاس م ــن اس ــر ای ب
ــن  ــد. ای ــه گردی ــی ارائ ــه بخش ــدل کالن س ــورت م ــه ص ب
مــدل در فعالیــت هــای بانکــی  متناســب تریــن مدلــی 
بانکــداری  مطلــوب  اصــول  توانــد  مــی  کــه  اســت 
اســالمی را تامیــن نمایــد و اهدافــی ماننــد: تخصصــی 
شــدن، ایجــاد بســتر تقــارن اطالعاتــی، تحقــق بیشــتر 
عدالــت و همچنیــن آزادی مــردم، تحقــق اصل واســطه 
ــه  ــرام، زمین ــول ح ــق پ ــری از خل ــا، جلوگی ــک ه ــری بان گ
ســازی مشــارکت واقعــی بــه عنــوان ضامــن جلوگیــری 
ــش  ــا بخ ــاط ب ــن ارتب ــروت و همچنی ــای ث ــز ه از تمرک
واقعــی اقتصــاد، امــکان اجــرای هــر چــه بیشــتر قواعد 
و احــکام فقهــی و دوری از حیــل، امــکان نظــارت بهتــر 
ــکان  ــن ام ــا و همچنی ــک ه ــرد بان ــر عملک ــت ب حاکمی
تامیــن اهــداف هــر چــه بهتــر نظــام اســالمی، بانکهــا، 
صاحبــان ســرمایه و متقاضیــان تســهیالت، کم شــدن 
شــفافیت  بســتر  ایجــاد  غیرمرتبــط،  هزینه هــای 
اطالعــات، ایجــاد بســتر ارتبــاط بیشــتر بــا بخــش 
واقعــی اقتصــاد و اســتفاده از ظرفیتهــای موجــود 
ــه  ــر چ ــدن ه ــرد ش ــکان خ ــی، ام ــای مردم ــون ه در کان
بیشــتر تســهیالت )در راســتای اجــرای هــر چــه بیشــتر 
امــکان  ســرمایه(،  انحصــار  از  جلوگیــری  و  عدالــت 
تنظیــم دقیــق جایگاه امــور خیرخواهانــه و امــور عادی 
در ســرمایه گــذاری مــردم و تفکیــک آنهــا از هــم، تبدیــل 
بخــش خیرخواهانــه از یــک بخــش انتفاعــی بــه یــک 
موسســه خیریــه جهــت انجــام بهتــر وظایــف خــود و 

ــک. ــدن بان ــی ش ــتر مردم ــاد بس ایج

در همیــن راســتا و جهــت ایجــاد مقدمــات اجرایی این 
مــدل، در مرحلــه نخســت ایجــاد بخــش خیرخواهانه 
بــا خدمــات و محصــوالت جدیــد در زمینــه جــذب 
ــت  ــر ظرفی ــه ب ــا تکی ــه، ب ــع خیرخواهان ــرف مناب و مص
هــای نهادهــای مردمــی همچــون مســاجد، شــوراهای 
ــتور  ــی، در دس ــای حمایت ــی و نهاده ــتایی و محل روس
کار بانــک پارســیان قــرار گرفــت و بــه تصویــب مدیــران 

ارشــد بانــک رســید.

 ساماندهی و چارچوب محصول 
ودیعه محل کار شرکت های دانش بنیان

ــازار  ــات در ب ــاد ثب ــد و ایج ــق تولی ــه رون ــک ب ــزوم کم ل
اجــاره محــل کار بــا توجــه بــه تــورم حــادث شــده، بانــک 
پارســیان را بــرآن داشــت تــا بــا حمایــت تمــام قــد از 
فعــاالن اقتصــادی کــم درآمــد در حــوزه دانــش بنیــان، 
بــه طراحــی و مهندســی ابــزاری جدیــد بــرای کمــک 
ــهیالت  ــتا، تس ــن راس ــردازد. در ای ــور بپ ــار مذک ــه اقش ب
ودیعــه محــل کار )در حــوزه دانــش بنیــان( بــا نــوع عقد 
قابــل اســتفاده در ایــن تســهیالت جهــت تامیــن اجراه 
محــل کار )عقــد مرابحــه ( بــا نــرخ ســود بســیار پاییــن و 
بــا شــرایط بازپرداخــت یکجــا در سررســید یکســاله بــا 
قابلیــت دو دوره تجدیــد بــر اســاس توافــق طرفیــن در 
بانــک پارســیان انجــام پذیرفــت. ایــن مهــم گامــی بلنــد 
در ســال تولیــد، پشــتیبانی ها و مانــع زدایی هــا، در 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــالمی ب ــداری اس ــه بانک عرص

 تسهیالت لیزینگ محصوالت و 
خدمات دانش بنیان

ــات  ــوالت و خدم ــروش محص ــش ف ــور افزای ــه منظ ب
دانــش بنیــان، تســهیالتی در قالــب طــرح لیزینــگ مــد 
نظــر مدیــران بانــک پارســیان قــرار گرفــت که بر اســاس 
ــان  ــش بنی ــد دان ــداران )می توان ــه خری ــهیالت ب آن تس
بــوده و یــا نباشــد( پرداخــت و فروشــنده )شــرکت 

دانــش بنیــان( موظــف بــه تحویــل کاال مــی باشــد. 

ــان  ــش بنی ــم از دان ــا اع ــرکت ه ــه ش ــرح، کلی ــن ط در ای
ــون  ــای گوناگ ــط روش ه ــه توس ــان ک ــش بنی ــر دان و غی
شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  معرفــی  همچــون 
و بازاریابــی شــعب بانــک پارســیان، حائــز شــرایط 
تشــخیص داده شــوند بــه عنــوان خریــدار و کلیــه 
شــرکت هــای دانــش بنیــان بــا معرفــی و تعییــن 
اهلیــت توســط صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی مطابق 
بــا تفاهــم نامــه فیمابیــن بــه عنــوان فروشــنده، امــکان 
مشــارکت در ایــن طــرح را دارنــد. در ایــن تســهیالت 
بــا اســتفاده از عقــد مرابحــه، معــادل حداکثــر %7۰ 
ــش  ــات دان ــوالت و خدم ــور محص ــش فاکت ــغ پی مبل
بنیــان از محــل منابــع بانــک و الباقــی توســط خریــدار 
بــه صــورت نقــدی یــا غیــر نقــدی تامیــن خواهــد شــد. 
همچنیــن بررســی و تاییــد قیمــت محصــول، واقعــی 
بــودن معاملــه بــا احــراز عــدم وجــود ذینفــع مشــترک، 
دانــش بنیــان بــودن محصــول، و ارزیابــی فروشــنده بر 

عهــده صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی می باشــد.

 طرح هدیه ملی ازدواج-هما
از آنجاییکــه یکــی از مشــکالت عمــده جوانــان جهــت 
دریافــت تســهیالت قرض الحســنه ازدواج بحــث ارائــه 
تضامیــن معتبــر بــوده اســت کــه طــی ســالیان اخیــر با 
افزایــش مبلغ تســهیالت ازدواج، مشــکل عــدم امکان 
ــم  ــن مه ــه ای ــز ب ــان نی ــط جوان ــاط توس ــت اقس پرداخ
افــزوده شــده اســت، لذا در راســتای مســاعدت ســنت 
پرداخــت  در  تســهیل  و  جوانــان  ازدواج  پســندیده 
ــای  ــئولیت ه ــام مس ــن انج ــان و همچنی ــه ایش وام ب
اجتماعــی، بانــک پارســیان بــا همــکاری ســتاد اجرایــی 
فرمــان امــام )ره( و شــرکت هــای گــروه پارســیان طرحــی 
ــن  ــه و تدوی ــی تهی ــاز مطالعات ــا« در ف ــوان »هم ــا عن را ب
نمــوده اســت کــه هــدف از اجــرای ایــن طــرح کمــک بــه 
جوانــان جهــت امــکان ارائــه تضامیــن معتبــر جهــت 
دریافــت وام و پرداخــت اقســاط مــی باشــد. همچنیــن 
ــرای  ــز ب ــه ای نی ــی و بیم ــای تخفیف ــرح مزای ــن ط در ای
ــس از  ــه پ ــده ک ــه ش ــر گرفت ــدگان در نظ ــارکت کنن مش

اخــذ مجــوزات الزم بــه مرحلــه اجــرا درخواهــد آمــد.

ــدوق  ــالمی و صن ــداری اس ــات بانک ــوآوری و تحقیق ــی ن ــز تخصص ــاد مرک ــا ایج ــر و ب ــال های اخی ــی س ــه ط ــت ک ــی اس ــای خصوص ــه بانک ه ــیان ازجمل ــک پارس بان
قرض الحســنه پارســیان بــه عنــوان تنهــا صنــدوق قرض الحســنه مســتقل بانکــی کشــور در حــوزه بانکــداری بــه ویــژه بانکــداری اســالمی توانســته اســت کارنامــه قابــل  
قبولــی را حاصــل نمایــد. پیشــبرد فرآینــد اجــرای مــدل مطلــوب یــک بانــک اســالمی همچــون ایجــاد بخــش خیرخواهانــه و آغــاز فــاز اجرایــی بخــش ســرمایه گــذاری، 
انجــام مقدمــات اجــرای طــرح هدیــه ملــی ازدواج )همــا(، طراحــی و مهندســی ابــزار ودیعــه محــل کار و تســهیالت لیزینــگ محصــوالت دانــش بنیــان، بــه عنــوان نمــاد 
حمایــت از بانکــداری اســالمی، گزیــده ای از دســتاوردهای بانــک پارســیان طــی یکســال اخیــر در ایــن حــوزه مــی باشــد کــه مــی تــوان آنهــا را بــه اقدامــات انجام شــده بانک 
پارســیان در ســال هــای گذشــته شــامل ایجــاد صنــدوق مســتقل بانکــی قــرض الحســنه، راه انــدازی اپلیکیشــن قرض الحســنه و اجــرای طــرح پیمــان روســتایی، اضافــه 
نمود.اقتصــاد در حــال گــذران روزهــای بســیار ســختی  اســت. روزهایــی کــه بــدون کمــک نظــام بانکــی گذشــتن از آن تقریبــا غیرممکــن اســت. آنگونــه کــه کارشناســان 
اقتصــادی مــی گوینــد نظــام بانکــداری هرکشــوری بــه منزلــه قلــب اقتصــادی آن اســت کــه منابــع را بــه بخــش هــای مختلــف اقتصــاد پمپــاژ مــی کنــد. در چنین شــرایطی 
هرگونــه اشــکال و نقــص، ســایر بخش هــای  حقیقــی اقتصــاد را متاثــر مــی ســازد؛ در حالــی کــه  نظــام بانکــی ســالم مــی توانــد اوضــاع اقتصــادی را تــا حــد قابــل قبولــی  

بهبــود بخشــد. همیــن مســاله موجــب شــد تــا توانمنــد ســازی نظــام بانکــی بــا تکیــه بــر مفاهیــم فقــه نظــام در دســتور کار قــرار گیــرد.

 پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی بــود کــه بــا هــدف تطهیــر نظــام پولــی و بانکــی کشــور ازمقولــه ربــا، تــالش هــای متعــددی صــورت گرفــت . اولیــن اقــدام جــدی در ایــن 
زمینــه، تصویــب قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا در شــهریور ۱۳6۲ بود.تغییرکامــل نظــام بانکــی در اوایــل انقــالب اســالمی کاری بــزرگ و بــی ســابقه در صحنــه بیــن 
ــداری  ــه بانک ــاز ورود ب ــش نی ــوان پی ــه عن ــون ب ــا اکن ــت، ام ــرار نگرف ــاد ق ــم اقتص ــاتید عل ــت اس ــورد حمای ــان م ــدا آن چن ــه در ابت ــا، گرچ ــدون رب ــداری ب ــود. بانک ــی  ب الملل

اســالمی مــورد توجــه ویــژه واقــع شــده اســت.

بدیهــی اســت هــر طــرح جدیــدی همــواره بــا اشــکاالت و نواقصــی همــراه اســت کــه مــی بایســت پــس از یــک دوره گــذار اصــالح شــود و بانکــداری بــدون ربــا نیــز از آن 
مســتثنی نیســت. بنابرایــن  مقــرر گردیــده بــود طــرح مذکــور بــه صــورت آزمایشــی اجــرا شــود و پــس از شناســایی چالش هــا، مجــدداً مــورد بازنگــری اساســی قــرار گیرد. 
اکنــون  حــدود چهــار دهــه از تصویــب ایــن قانــون ســپری مــی شــود. بــا وجــود  برگــزاری کنفرانس هــا، نشســت هــای تخصصــی و تولیــد محتواهــای فنــی در مجــالت 
تخصصــی، هنــوز تــا رســیدن بــه بانکــداری مطلــوب اســالمی، راه نرفتــه زیــادی وجــود دارد . بــا وجــود چالش هایــی کــه نظــام پولــی و بانکــی کشــور در حــدود چهــار 
دهــه فعالیــت خــود بــا آن مواجــه بــوده ، بانــک پارســیان در نزدیــک بــه دو دهــه فعالیــت خــود، کارنامــه درخشــانی از خــود برجــای گذاشــته اســت. ایــن بانــک در صــدد 
اســت بــا تکیــه بــر زیــر ســاخت هــای تخصصــی خــود همچــون ظرفیــت صنــدوق قــرض الحســنه پارســیان بــه عنــوان تنهــا صنــدوق قرض الحســنه مســتقل بانکــی 
کشــور، ایجــاد مرکــز تخصصــی تحقیقــات بانکــداری اســالمی، تجربــه و دانــش فنــی پرســنل و همــکاری نزدیــک بــا مراکــز تخصصــی حــوزه بانکــداری اســالمی همچــون 
پژوهشــگاه فقــه نظــام، بــا نگاهــی تحــول خــواه، ضمــن آســیب شناســی مشــکالت نظــام بانکــداری کنونــی و شناســایی چالش هــای جدیــد، راهکارهایــی بــرای بهبــود 
شــرایط سیســتم بانکــی ارائــه کنــد.  در ایــن راســتا آخریــن اقداماتــی کــه طــی یکســال گذشــته در واحدهــای مرتبــط بانــک پارســیان صــورت پذیرفتــه بشــرح مــوارد ذیــل 

عنــوان گردیــده اســت .

کارنامه درخشان 
بانـک پـــارسیان 

در حوزه بانکداری اسالمی
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مدیرعامــل ســازمان امــوال تملیکــی گفــت: رویکــرد ســازمان منجــر بــه 
تســریع در تعییــن تکلیــف کاالهــا شــده، بــه طــوری تعییــن تکلیــف پرونــده 
کاالهــای متروکــه بیــش از ۲ برابــر افزایــش یافتــه، از ســوی دیگــر بــه منظــور 
ایجــاد جهــش مطلــوب در تولیــد و رفــع نیازهــای داخلــی، ایــن ســازمان طــی 
ــال کاال را از  ــارد ری ــزار میلی ــدود 5 ه ــته ح ــالجاری توانس ــت س ــه نخس 5 ماه

ــد. ــد بازگردان ــه تولی ــه چرخ ــاده ب ــق اع طری

ــی،  ــوال تملیک ــروش ام ــع آوری و ف ــازمان جم ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ایــن ســازمان  محمدعلــی افتخــاری رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل 
در خصــوص آمــار عملکــرد ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی 
ــکالت  ــود مش ــم وج ــرد: علیرغ ــار ک ــاری اظه ــال ج ــی س ــه ابتدای ــی 5ماه ط
ــازمان  ــای س ــادی نیروه ــالش جه ــا ت ــانی،  ب ــروی انس ــود نی ــاختی و کمب زیرس
ــی  ــد ط ــب ش ــده موج ــی ش ــای پیش بین ــه برنامه ه ــیدن ب ــق بخش ــرای تحق ب
دوره مذکــور، مجمــوع فــروش ســازمان امــوال تملیکــی بــا رشــد 55 درصــدی 

ــود. ــراه ش هم

از  ســازمان  جانبــه  همــه  حمایــت  بــر  تاکیــد  بــا  اقتصــاد  وزیــر  معــاون 
تولیدکننــدگان اظهــار کــرد: کاالهایــی کــه بــه جهــت حمایــت از تولیــد داخلــی 
ــان  ــد و صاحب ــد ش ــرح نخواه ــده مط ــوان در مزای ــچ عن ــه هی ــد ب ــرد دارن کارب
ــرک  ــه از گم ــت تاییدی ــا دریاف ــد ب ــا کنن ــه تقاض ــی ک ــا در صورت کاال و کارخانه ه
بــه خــود آنهــا واگــذار خواهــد شــد.افتخاری تصریــح کــرد: بــه منظــور ایجــاد 
تحریــم،  شــرایط  در  داخلــی  نیازهــای  رفــع  و  تولیــد  در  مطلــوب  جهــش 
ایــن ســازمان نقــش ارزشــمندی بــرای جلوگیــری از وقفــه خطــوط تولیــد 
بنگاه هــای اقتصــادی ایفــا کــرد تــا از زنجیــره تولیــد و اشــتغال حمایــت شــود.

ــی  ــازمان ط ــن س ــزود: ای ــی اف ــوال تملیک ــازمان ام ــره س ــات مدی ــس هی رئی
ــال کاال را از  ــارد ری ــزار میلی ــدود 5 ه ــته ح ــالجاری توانس ــت س ــه نخس 5 ماه
طریــق اعــاده بــه چرخــه تولیــد بازگردانــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

ــاند. ــت رس ــه ثب ــد را ب ــد رش ــته ۳6 درص گذش

وی افــزود: میــزان فــروش امــوال ســازمان امــوال تملیکــی در بخــش منقــول 
بــا رشــد 56 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه 6 هــزار و ۴7۳ 
میلیــارد ریــال رســیده کــه 5۴ درصــد از ایــن میــزان فــروش بــه صــورت مزایــده 
ــرد  ــه رویک ــه ب ــا توج ــت. ب ــوده اس ــره ای ب ــورت مذاک ــه ص ــر ب ــد دیگ و ۴6 درص
جدیــد ســازمان، فــروش مذاکــره ای در بخــش قاچــاق در حــال کاهــش اســت، 
ــامل 76  ــور ش ــی دوره مذک ــره ای ط ــروش مذاک ــب ف ــه ترکی ــب ک ــن ترتی ــه ای ب
درصــد متروکــه و ۲۳ درصــد قاچــاق بــوده کــه در مــدت مشــابه ســال گذشــته 

ایــن ترکیــب شــامل ۳۹ درصــد متروکــه و 6۱ درصــد قاچــاق بــوده اســت. 

ــد  ــت از تولی ــت حمای ــازمان در جه ــام س ــرد و اهتم ــانگر رویک ــر نش ــن ام ای
و واگــذاری کاالهــای متروکــه ) اقــالم واســطه ای و ســرمایه ای( بــه صاحبــان 
ــالک و  ــول )ام ــش غیرمنق ــرد: در بخ ــوان ک ــود.وی عن ــی ش ــداد م ــا قلم کااله
مســتغالت(حدود ۴6۲ میلیــارد ریــال  فــروش داشــتیم کــه نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل ۴۸ درصــد افزایــش یافــت از ایــن میــزان ۲۸ درصــد فــروش 
بــه صــورت مزایــده و ۴6 درصــد دیگــر بــه صــورت مذاکــره ای )وثیقــه گــذاران( 

واگــذار شــد.

ــن  ــرد: از مهمتری ــح ک ــت و تصری ــازمان پرداخ ــات س ــر اقدام ــه دیگ ــاری ب افتخ
اقدامــات ســازمان بمنظــور شــفافیت در فــروش و تســهیل دسترســی مــردم 
ــک  ــروش الکترونی ــزم ف ــتفاده از مکانی ــه اس ــوان ب ــا می ت ــد کااله ــرای خری ب
ــتر  ــوده و از بس ــرو ب ــری پیش ــای سراس ــازمان در مزایده ه ــن س ــرد. ای ــاره ک اش
ســامانه الکترونیــک دولــت اســتفاده می کنــد و بــدون آنکــه دخــل و تصرفــی 

در آن وجــود داشــته باشــد شــفاف ترین مزایده هــا را برگــزار می کنــد.

ــده  ــف ش ــن تکلی ــای تعیی ــداد پرونده ه ــن تع ــی گرفت ــر پیش ــد ب ــا تاکی وی ب
نســبت بــه پرونده هــای ورودی بــه ســازمان بیــان کــرد: کاهــش انباشــت 
امــوال تحــت تملــک بخصــوص پرونده هــای ســالیان گذشــته همــواره مــورد 
توجــه ویــژه بــوده و بــا برنامــه ریــزی و اقداماتــی کــه صــورت گرفــت و جریــان 
دارد منجــر بــه تســریع در تعییــن تکلیــف کاالهــا شــده کــه خوشــبختانه 

ــد. ــد می کن ــئله را تایی ــن مس ــا ای آماره

مدیرعامــل ســازمان امــوال تملیکــی تاکیــد کــرد: بــا عنایــت بــه تشــکیل 
کمیته هــای تخصصــی و تعامــل بــا دســتگاه های اجرایــی و قضایــی طــی 
5ماهــه نخســت ســالجاری ۲۱ هــزار و ۳۱۴ پرونــده تعییــن تکلیــف شــده 
اســت کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته ۲۲ درصــد رشــد داشــته 
اســت. همچنیــن میــزان پرونده هــای تشــکیل شــده بــا رشــد 6 درصــدی 
ــوده  ــره ب ــزار و ۸۰6 فق ــادل ۱۸ ه ــته مع ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
ــای  ــته پرونده ه ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه در م ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای اس

ــت. ــی گرف ــده فزون ــف ش ــن تکلی ــای تعیی ــده از پرونده ه ــکیل ش تش

وی خاطــر نشــان کــرد: در 5 ماهــه نخســت ســال جــاری تعییــن تکلیــف 
پرونــده کاالهــای متروکــه ۱۳۳ درصــد رشــد کــرده اســت کــه ایــن رشــد بیــش 
از ۲ برابــری، نشــان دهنــده رویکــرد ســازمان در جهــت ســاماندهی وضعیــت 
ــادی  ــای اقتص ــه بنگاه ه ــظ چرخ ــن حف ــوبی و همچنی ــه، رس ــای متروک کااله
ــوان  ــز عن ــاق نی ــای قاچ ــوص پرونده ه ــاد در خص ــر اقتص ــت.معاون وزی اس
کــرد: طــی دوره مذکــور بیــش از ۱۲ هــزار پرونــده کاالی قاچــاق تعییــن تکلیــف 

ــش دارد. ــد افزای ــته ۱7 درص ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــد ک ش

شــرکت ســنگ آهــن گهــر زمیــن اعــالم نمــود دریافــت مجــوز تاســیس و احــداث واحــد صنعتــی بــرای 
تولیــد آهــن اســفنجی بــه شــکل گندلــه و کلوخــه بــه روش گــرم بــه ظرفیــت ســاالنه یــک میلیــون 7۰۰ 
هــزار تــن در اســتان کرمــان و شهرســتان بردســیر بــا ســرمایه 5۴6۰6۸57 میلیــون ریــال در زمینــی بــه 
ــی ۱6۲۸۸۸۰۰  ــین آالت داخل ــع و ارزش ماش ــزار مترمرب ــا ۱۰ ه ــع و زیربن ــر مرب ــزار مت ــاحت ۳75 ه مس

میلیــون ریــال و ارزش ماشــین آالت خارجــی ۸7۴۴۰ هــزار یــورو مــی باشــد.

ــرای  ــی ب ــد صنعت ــدازی واح ــیس و راه ان ــوز تاس ــت مج ــن در یاف ــاد: همچنی ــما و اقتص ــزارش ش ــه گ ب
تولیــد بیلــت فــوالد ســاده کربنــی و کــم آلیاژی)حاصــل از فراینــد ذوب(بــه ظرفیــت ســاالنه ۳ میلیــون 
تــن در اســتان کرمــان و شهرســتان بردســیربا ســرمایه ۲۲5۳6۸۰۰۰ میلیــون ریــال در زمینــی بــه 
مســاحت یــک میلیــون دویســت هــزار متــر مربــع و ســطح زیربنــا هجــده هــزار بیســت متــر مربــع و 

ــد. ــی باش ــال م ــون ری ــی ۱7۴۰۰۰۰۰۰ میلی ــین آالت داخل ارزش ماش

گهر زمین 
مجوز تاسیس واحد صنعتی گرفت

بازگشت 5 هزار میلیاردی کاال به چرخه تولید  
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مهنــدس فرهــاد آذریــن فــر ، معــاون مالی و ســرمایه انســانی شــرکت معدنی 
و صنعتــی چادرملــو در گفــت و گویــی بــا اشــاره بــه مزیــت اســتفاده از ســنگ 
آهــن داخلــی بــرای مجتمــع هــای فــوالد ســازی کشــورگفت:  برخــورداری 
فــوالد ســازان از مــواد اولیــه داخلــی  نقــش عمــده ای در کاهــش قیمــت تمــام 

شــده و همچنیــن صرفــه جویــی ارزی در تولیــد فــوالد را بــه دنبــال دارد.

ــوالد،  ــع ف ــن در صنای ــنگ آه ــرف س ــاد مص ــم زی ــه حج ــه ب ــا توج ــی ب  از طرف
ــروز  ــور را از ب ــواره کش ــی هم ــیۀ معدن ــادۀ اول ــن م ــه واردات ای ــکاء ب ــدم ات ع
بحرانهــای جهانــی در عرضــه و تقاضــا، نوســانات قیمت هــا، مشــکالت 
حمــل و نقــل دریائــی، توقــف فــروش آن توســط کشــورهای صــادر کننــده و 

ــی دارد. ــه م ــون نگ ــم، مص ــه تحری ــت حرب در نهای

وی افــزود: امــروزه صنایــع فــوالد در ردیــف صنایــع بــزرگ بــا تکنولــوژی 
عظیــم و پیشــرفته محســوب و بــه علــت تأثیــر زیــادی کــه در جهــت توســعه 
ــر  ــود و ه ــی شـ ــده م ــز نامی ــادر نی ــت م ــورها دارد، صنع ــع کش ــایر صنای س
کشـــور که مـــراحل اولیـــه توسعـــه و ایجاد زیربناها را ســپری می نماید، لزوما 
ــن  ــوالت ای ــرا محصـ ــد، زی ــادر نمای ــع م ــاد صنای ــه ایج ــدام ب ــت اق ــی بایس م
ــد  ــی گیرن ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــای مصرف ــورت کااله ــه ص ــا ب ــت ی صنعـ
ــی  ــای نهای ــه کااله ــر ب ــع دیگ ــطه ای در صنای ــول واس ــورت محص ــه ص ــا ب و ی

ــد. ــد ش ــل خواه ــی تبدی مصرف

آذریــن فــر تصریــح کــرد: اگــر چــه تکنولــوژی امــروزی، مــوادی ســاخته اســت 
کــه مــی تــوان از آن بــه عنــوان جایگزیــن آهــن و فــوالد نــام بــرد، امــا در عمـــل 

هیــچ یــک از مـــواد بــه انـــدازۀ این مـــاده کاربـــرد نداشــته اســت. 

از طرفــی علیرغــم بحران هایــی کــه در زمان هایــی منجـــر بـــه کاهــش میــزان 
مصــرف ســنگ آهـــن و تـــولید فـــوالد و قیمت هــای آن در بـــازارهای جهانــی 
شــد،  لیکــن تولیــد و مصــرف فــوالد در جهــان همچنــان ســیر صعــودی 
را طــی نمــوده و آمارهــا مبیــن ایــن امــر مــی باشــد، زیــرا میــزان تولیــد و 
مصــرف فــوالد یکــی از شــاخصهای مهــم توســعه اقتصــادی کشــورها بــوده 
ــره  ــوالد در زم ــت ف ــدون صنع ــه ب ــت ک ــوان یاف ــان نمی ت ــوری را در جه و کش

ــد.  ــه باش ــرار گرفت ــی ق ــورهای صنعت کش

بــه نحــوی کــه هــم اکنــون 66 کشــور جهــان کــه در ردیــف کشــورهای توســعه 
یافتــه و در حــال توســعه مــی باشــند مبــادرت بــه تولیــد فــوالد می نماینــد.

ــه  ــت ک ــه داش ــوع توج ــن موض ــه ای ــت ب ــی بایس ــه م ــد :  البت ــادآور ش وی ی
در  عمدتــا  فــوالد  تولیــد  ظرفیــت  افزایــش  و  توســعه  ایجــاد،  طرح هــای 
مناطقــی از جهــان اجــراء مــی گــردد کــه قــادر بــه تولیــد بــا قیمتهــای مناســب 

ــند.  ــی باش ــطح جهان ــر در س ــت پذی و رقاب

بــه عبــارت دیگــر ایــن مناطــق بایســتی از مزیتهــای نســبی، کــه مهمتریــن آن 
وجــود معــادن ســنگ آهــن بــا ذخائــر مطلــوب، ســایر مــواد اولیــه معدنــی، 
ــد،  ــی باش ــرف م ــای مص ــه بازاره ــی ب ــر و نزدیک ــانی ماه ــروی انس ــرژی، نی ان
ــت  ــط زیس ــائل محی ــز در مس ــری نی ــوده و محدودیتهــای کمت ــوردار ب برخ

ــند. ــته باش داش

 بــه همیــن دلیــل کشــورهایی کــه از مزیــت هــای فــوق بــه خصــوص معــادن 
ــا  ــارکت ب ــذاری و مش ــرمایه گ ــه س ــل ب ــتند تمای ــوردار نیس ــن برخ ــنگ آه س
کشــورهای دارای مزیــت نســبی در امــر تولیــد ســنگ آهــن و فــوالد را نشــان 

مــی دهنــد. 

در نتیجــه تمامــی عوامــل مــورد اشــاره شــاخص هایــی اســت کــه مــی توانــد 
ــور  ــت در کش ــن صنع ــهامداران ای ــوق س ــوب حق ــازده ای مطل ــه ب ــر ب منج

ــد. باش

بــه  اســتناد  بــا  ادامــه  در  چادرملــو  انســانی  ســرمایه  و  مالــی  معــاون 
ســال های  در  چادرملــو  صنعتــی  و  معدنــی  شــرکت  مالــی  صورت هــای 
اخیــر  کــه موجــب افزایــش  قابــل توجــه بــازده حقــوق صاحبــان ســهام ایــن 
شــرکت گردیــده اســت گفــت : اجــرای برنامه هــای جدیــد اکتشــافی بعنــوان 
اولویــت اصلــی هیــات مدیــره  و در پــی آن تأمیــن ۱۰ دســتگاه حفــاری جدیــد 
ــر از  ــود باالت ــد خ ــش تولی ــای افزای ــه ه ــداوم برنام ــق،  ت ــاف عمی ــت اکتش جه
ظرفیــت اســمی از جملــه تولیــد ۱۱میلیــون و ۴6۸  هــزار تــن کنســانتره ســنگ 
ــط  ــج خ ــمی پن ــت اس ــر از ظرفی ــد فرات ــدود 5۳ درص ــه ح ــوب، ک ــن مرط آه

ــت. ــوده اس ــانتره ب ــد کنس تولی

ــن  ــن آه ــزار ت ــون و 6۰۳ ه ــه، ۱میلی ــن گندل ــزار ت ــون و 7۳۱ ه ــد ۳ میلی  تولی
ــه  ــته . ک ــال گذش ــوالد در س ــمش ف ــن ش ــزار ت ــون و ۲6ه ــفنجی و ۱میلی اس
همگــی فراتــر از برنــامۀ پیــش بینــی شــده بــوده اســت. و اخــذ مجــوز 
ســاخت دههــا طــرح پائیــن دســتی فــوالد نقــش مثبتــی در افزایــش بــازده 

حقــوق ســهانداران داشــته اســت .

مهنــدس آذریــن فــر در خصــوص  رویکــرد توســعه محــور شــرکت معدنــی 
ــرکت  ــن ش ــودآوری ای ــد و س ــد درآم ــم انداز رش ــو و چش ــی چادرمل و صنعت
نیــز گفــت : بــا نــگاه بــه رونــد تغییــرات ارزش بــازاری شــرکت از ســال ۱۳۹5 تــا 
ــی  ــل توجه ــد قاب ــو از رش ــه چادرمل ــت ک ــوان دریاف ــخ )۱۴۰۰/۰۳/۲۲( می ت تاری

برخــوردار بــوده اســت :

وی در مــورد طرح هــا و برنامه هــای آتــی ایــن شــرکت افــزود: در دور نمــای 
ســال جــاری و ۳ الــی 5 ســال آینــده، فعالیــت هــای ذیــل در حــال برنامــه ریــزی 

و اجــراء مــی باشــد :

ــالیانه  ــد س ــت تولی ــا ظرفی ــماره ۲ ب ــازی ش ــه س ــه گندل ــداث کارخان ــرح اح - ط
ــل  ــرمایه گذاری حداق ــا س ــو و ب ــی چادرمل ــع صنعت ــن در مجتم ــون ت 5 میلی

ــورو. ــون ی ــرآوردی ۲۰5 میلی ب

  طــرح احــداث مگامــدول آهــن اســفنجی بــه ظرفیــت ۲/۲ میلیــون تــن در 
ســال بــا مخــارج ســرمایه ای حداقــل بــرآوردی ۱6۰ میلیــون یــورو.

بــرآوردی  حداقــل  ای  ســرمایه  مخــارج  بــا  اکســیژن  کارخانــه  احــداث    
یــورو. ۱۴میلیــون 

  آمــاده ســازی و انجــام اکتشــاف مقدماتــی، تفصیلــی و دســتیابی بــه تــوده 
معدنــی در معــدن D۱۹ بــا همراهــی و مشــارکت شــرکت ســنگ آهــن مرکــزی 

ایــران )بافــق(.

  طــرح احــداث ۲ واحــد ۱۰ مگاواتــی نیــروگاه خورشــیدی شــرکت در منطقــه 
بهابــاد و اردکان، بــا ســرمایه گــذاری هــر واحــد حداقــل 6 میلیــون یــورو.

و  کربــن  پــر  منگنــز  )فــرو  آلیاژهــا  فــرو  تولیــد  کارخانــه  احــداث  طــرح   
ــذاری  ــرمایه گ ــا س ــال و ب ــن در س ــزار ت ــت 5۰ ه ــا ظرفی ــز( ب ــیلیکو منگن فروس

حداقــل بــرآوردی 6۰ میلیــون یــورو.

ــوره  ــوز ک ــرام نس ــوزها و اج ــر نس ــواع آج ــد ان ــارخانه تولی ــداث کـ ــرح اح  طـ
بــا ظرفیــت ۱۰۰ هــزار تــن در ســال و بــا ســرمایه گذاری حداقــل بــرآوردی 

6۰میلیــون یــورو.

ــن  ــرای تأمی ــی ب ــل ریل ــل و نق ــد حم ــرکت جدی ــیس ش ــارکت در تأس   مش
زیرســاخت های حمــل مــواد اولیــه و محصــوالت.

ــای  ــداث کارخانه ه ــان دراح ــوالد غدیرایرانی ــن وف ــرکت آه ــا ش ــارکت ب   مش
ــرکت  ــب ش ــال و در قال ــن در س ــون ت ــت ۴ میلی ــه ظرفی ــه ب ــانتره وگندل کنس
صنایــع معدنــی عصــر نویــن بهابــاد بــا ســرمایه گــذاری حداقــل بــرآوردی ۱6۰ 

میلیــون یــورو.

  احــداث کارخانــه تولیدیــک میلیــون تــن ورق نــورد گــرم )بــا ظرفیــت کــوره 
۲۰۰ تنــی( در قالــب تأســیس شــرکت جدیــد درمنطقــه اردکان یــزد بــا مخــارج 

ســرمایه ای حداقــل بــرآوردی 55۰ میلیــون یــورو.

  احــداث کارخانــه تولیدیــک میلیــون تــن ورق نــورد گــرم )بــا ظرفیــت کــوره 
ــا  ــوی ب ــان رض ــتان خراس ــد در اس ــرکت جدی ــیس ش ــب تأس ــی( در قال ۲۰۰ تن

ــورو. ــون ی ــرآوردی 55۰ میلی ــل ب ــرمایه ای حداق ــارج س مخ

  مشــارکت در پروژه هــای اکتشــاف و اســتخراج معــادن جدیــد در منطقــه 
و خــارج از منطقــه بــه منظــور دسترســی بــه منابــع معدنــی پایــدار در شــرکت 

بــا مخــارج ســرمایه ای حداقــل بــرآوردی ۲۰۰ میلیــون یــورو.

احــداث  و  اســترالیا  ســنگ آهن  معــادن  از  بهره بــرداری  در  مشــارکت    
کارخانه هــای تولیــد کنســانتره بــه میــزان ۱۲/5 میلیــون تــن بــا مشــارکت 

شــرکت های معدنــی و صنعتــی گل گهــر و مهندســی فکــور صنعــت.

ــتان  ــی در اس ــون تن ــفنجی ۱/۲ میلی ــن اس ــدول آه ــه مگام ــداث کارخان   اح
اردبیــل بــا مشــارکت شـــرکتهای ســرمایه گــذاری تـــوسعه معـــادن و فلــزات، 
ــا  ــک ب ــان و ایریت ــه اصفه ــوالد مبارک ــد ، ف ــرمایه گذاری امی ــت س ــروه مدیری گ

ــورو. ــون ی ــرآوردی ۱۱۰ میلی ــل ب ــرمایه ای حداق ــارج س مخ

کشــور  جنــوب  در  شــده  مطــرح  فــوالدی  پروژه هــای  در  مشــارکت    
قشــم(.  ، هرمــزگان  چابهــار،  بــر  )مشــتمل 

  تأســیس شــرکت جدیــد بــه منظــور تولیــد 5۰,۰۰۰ عــدد ممبــران بــا مخــارج 
ســرمایه ای حداقــل بــرآوردی ۲۰ میلیــون یورو.

ــن  ــزار ت ــت ۱۰۰ ه ــه ظرفی ــی ب ــع صنعت ــرباره در مجتم ــه س ــداث کارخان   اح
بــا مخــارج ســرمایه ای حداقــل بــرآوردی ۱7 میلیــون یــورو در قالــب تأســیس 

ــد. ــرکت جدی ش

ــا  ــن ب ــزار ت ــت ۱۰۰ ه ــه ظرفی ــی ب ــع معدن ــه در مجتم ــه باطل ــداث کارخان   اح
ــیس  ــب تأس ــورو در قال ــون ی ــرآوردی ۱7 میلی ــل ب ــرمایه ای حداق ــارج س مخ

ــد. ــرکت جدی ش

  تأســیس شــرکت ارزش آفرینــان گــروه چادرملــو بــا ســهامداری کلیــه 
پرســنل فعــال در مجموعــه چادرملــو.

ــازی  ــا ماشین س ــی – ب ــی و صنعت ــزات معدن ــه تجهی ــداث کارخان ــرح اح   ط
اراک در قالــب تأســیس شــرکت جدیــد.

  مشارکت در شرکت فوالد سترک پارس شرقی در منطقه آزاد چابهار.

  مشــارکت در ایجــاد شــرکت جدیــد اکتشــاف بــا عنــوان توســعه معــادن و 
اکتشــافات فلزیابــان کویــر.

  مشارکت در تأسیس شرکت تأمین آب صنایع و معادن.

حداقــل  بــا  مگاواتــی   5۰۰ ترکیبــی  ســیکل  نیــروگاه  احــداث  طــرح    
جدیــد. شــرکت  تأســیس  قالــب  در  یــورو  میلیــون   ۲۰۰ ســرمایه گذاری 

استفاده از سنگ آهن داخلی  

مهمترین مزیت فوالد سازان کشور است

      www.chadormalu.com
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بیمارستان حکیم نیشابور

بیمارستان امام رضا )ع( مشهد

بیمارستان قائم مشهد

بیمارستان امام حسین )ع( مشهد

بیمارستان سجادیه تربت جام

مراکز درمانی شهرها و شهرستان های دریافت کننده اکسیژن اهدایی از شرکت مجتمع فوالد خراسان 

سال 1400سال 1399
 بیمارستان 22 بهمن نیشابور

 بیمارستان امام رضا )ع( مشهد
 بیمارستان 9 در تربت حیدریه
 بیمارستان سجادیه تربت جام

 بیمارستان 15 خرداد ورامین
 دانشگاه علوم پزشکی گرگان

 بیمارستان 22 بهمن نیشابور
 بیمارستان حکیم نیشابور

 بیمارستان امام رضا )ع( مشهد
 بیمارستان امام حسین )ع( مشهد

 بیمارستان قائم مشهد
 بیمارستان 9 دی تربت حیدریه
 بیمارستان سجادیه تربت جام

 بیمارستان واسعی سبزوار
 بیمارستان رسول اکرم تهران
 دانشگاه علوم پزشگی گرگان

بیمارستان 9 دی تربت حیدریه

بیمارستان 22 بهمن نیشابور

بیمارستان واسعی سبزوار

بیمارستان 15 خرداد ورامین

بیمارستان رسول اکرم تهران

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

کارخانه اکسیژن

نیشابور

ــد   ــس تولی ــرژی نف ــع ان ــبکه توزی ــکالت ش ــرق و مش ــی ب ــه قطع ــی ک درحال
فــوالد خراســان را در تابســتان امســال بــه شــماره انداختــه اســت، امــا 
مدیریــت و کارکنــان پرتــالش ایــن مجتمــع بــزرگ صنعتــی، نــه تنهــا از تولیــد 
ــا  ــتان ه ــتری در بیمارس ــی بس ــاران کورنای ــاز بیم ــورد نی ــیژن م ــن اکس و تامی
فروگــذار نکــرده انــد، بلکــه از ابتــدای امســال بیــش از ۹۸۰ تــن اکســیژن 
ــژه  ــه وی ــتان، ب ــی اس ــز درمان ــه مراک ــتقیما ب ــرکت، مس ــن ش ــوی ای ــع از س مای

ــد. ــدا ش ــابور اه ــای نیش ــتان ه بیمارس

فــوالد خراســان کــه بــه اذعــان »معــاون اســتاندار خراســان رضــوی و فرمانــدار 
ــد  ــر و کارآم ــازوی موث ــوان ب ــه عن ــا ب ــیوع کرون ــدای ش ــابور« از ابت ــژه نیش وی
ســتاد کرونــای شهرســتان عمــل کــرده، بــا تاکیــد کســری غفــوری، مدیرعامــل 
ــزات  ــایر تجهی ــتان ها و س ــگان بیمارس ــیژن رای ــن اکس ــود در تامی ــوان خ ج
ــوزه  ــان، در ح ــه کارشناس ــه گفت ــا ب ــرد ت ــت ک ــر ثب ــم گی ــاری چش ــکی آم پزش
ــار  ــش آم ــام داده و در کاه ــتان انج ــود، کاری کارس ــی خ ــئولیت اجتماع مس
تلفــات، آســیب هــا و نیــز یــاری مدافعــان ســالمت، نقشــی ویــژه ایفــا نمایــد.

قامتــی فرمانــدار نیشــابور بــا بیــان ایــن کــه در روزهــای ابتدایــی شــیوع 
کرونــا بــا اوج گیــری مشــکل کرونــا و افــت ذخایــر اکســیژن، از مجتمــع فــوالد 
خراســان شــبانه اســتمداد کردیــم و ظــرف چنــد دقیقــه بــا اعــالم نیــاز ســتاد 
ــزود:  ــرد، اف ــرار ک ــیژن را برق ــل اکس ــط تحوی ــرکت خ ــن ش ــت ای ــا، مدیری کرون
وجــود شــرکت هــای بــزرگ ماننــد فــوالد خراســان و چابکــی و کارآمــدی آن هــا 
در بحــران هــا بســیار کارســاز و تاثیرگــذار اســت و ایــن موضــوع را در نیشــابور  

و بــا انجــام رســالت اجتماعــی فــوالد خراســان تجربــه کردیــم.

بــه گفتــه مدیرعامــل مجتمــع فــوالد خراســان، ایــن شــرکت از روزهــای 
ــتان ها  ــار بیمارس ــیژن در اختی ــن اکس ــش از ۲۲5۰ ت ــون بی ــا تاکن ــدای کرون ابت
و مراکــز درمانــی نیشــابور و ســایر شهرســتان هــای کشــور قــرار داده اســت و 

ــت. ــد داش ــه خواه ــا ادام ــیوع کرون ــا ش ــه ب ــان مقابل ــا پای ــد ت ــن رون ای

کســری  غفــوری بــا بیــان ایــن کــه در ســال ۱۳۹۹ شــرکت توانســت ۱۲75 تــن 
ــر  ــوی و دیگ ــان رض ــای خراس ــتان ه ــی شهرس ــز درمان ــل مراک ــیژن تحوی اکس
مراکــز کشــور نمایــد، افــزود: مجمــوع تولیــد اکســیژن شــرکت در ۴ مــاه 
ــش  ــزان بی ــن می ــه از ای ــت، ک ــوده اس ــن ب ــدود ۱۹۰۰ ت ــال ۱۴۰۰ ح ــت س نخس
از نیمــی از آن را بــه هموطنــان مبتــال بــه کوویــد۱۹ بســتری در بیمارســتان هــا 

ــم.  ــاص داده ای اختص

ــتان  ــه بیمارس ــال ب ــاه اول امس ــی در چهارم ــیژن تحویل ــزان اکس ــوری می غف
هــا و مراکــز درمانــی را ۹۸۰ تــن اعــالم کــرد و افــزود: از ابتــدای ایــن رونــد تمــام 
ــگان،  ــال رای ــورت کام ــه ص ــابور را ب ــکی نیش ــوم پزش ــاز عل ــورد نی ــیژن م اکس

ــم. ــرده ای ــال ک ــل و ارس ــن، حم تامی

وی افــزود: علــی رغــم مشــکالت شــبکه تامیــن انــرژی در کشــور کــه بــه 
ــتان  ــی گاز در زمس ــاه قطع ــک م ــال و حدودی ــتان امس ــرق در تابس ــی ب قطع
۱۳۹۹ انجامیــده و فشــاری کــه بــر تولیــد و فــروش شــرکت وارد شــد، بــا توجــه 
ــا  ــه ب ــئوالن مقابل ــردم و مس ــه م ــه ب ــدی ک ــود و تعه ــی خ ــالت اجتماع ــه رس ب
کرونــا داده ایــم، تمــام تــوان خــود را در هــر دو واحــد اکســیژن ســازی شــرکت 
بــه کار گرفتــه ایــم تــا ســالمت مــردم و حیــات بیمــاران از  بابــت کمبــود 

ــود. ــره نش ــار مخاط ــیژن دچ اکس

کارستان فوالد خراسان در کارزار بی برقی
به شماره افتادن نفس تولید 

هم مانع اکسیژن رسانی به بیماران نشد
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ــازمان  ــل س ــره و مدیرعام ــأت مدی ــس هی ــدم ریی ــری مق ــط اکب ــی اوس ــدس عل مهن
منطقــه آزاد انزلــی در پیامــی فرارســیدن هفتــه دولــت و گرامــی داشــت یــاد و خاطــر 

شــهیدان رجایــی و باهنــر را گرامــی داشــت.

در متن پیام آمده است

بسم هللا الرحمن الرحیم

هفتــه دولــت یــادآور فداکاری هــای فرزنــدان پاکنهــاد و گرانقــدر انقــالب و احیــا 
ــی  ــر و فرصت ــی و باهن ــزرگ، رجای ــهیدان ب ــزاری ش ــور خدمتگ ــای پرش ــده روزه کنن
اســت بــرای مــرور داشــته  هــای گــران  بهــای تالشــگرانی کــه بــا کوشــش جهــاد گونــه 
و خدمــت خالصانــه، عشــق و ایمــان را بــه مــردم ارزانــی داشــتند و خدمــات شــایانی 

ــد. ــه دادن ــه ارائ ــه جامع را ب

ــهیدان  ــهادت ش ــی ش ــرم و همزمان ــاه مح ــام م ــا ای ــت ب ــه دول ــدن هفت ــان ش همزم
ــه  ــرا ک ــت چ ــه اس ــل توج ــانه ای قاب ــین)ع( نش ــام حس ــام ام ــا قی ــر ب ــی و باهن رجای

ــت. ــر نیس ــل کمت ــه باط ــق علی ــاد در راه ح ــدا از جه ــق خ ــه خل ــت ب خدم

دولــت  مــردان ایــران اســالمی از ابتــدای پیــروزی شــکوهمند انقــالب اســالمی هیــچ  
ــن  ــه ای ــا در ادام ــد، آن ه ــردم بودن ــار م ــواره در کن ــتند و هم ــه نداش ــت فاصل گاه از مل
ــذار  ــی فروگ ــچ کوشش ــده و از هی ــان ش ــم پیم ــاد ه ــی آب ــاختن ایران ــرای س ــیر ب مس
ــی و  ــم افزای ــا ه ــز ب ــی نی ــه آزاد انزل ــازمان منطق ــان س ــن می ــرد، و در ای ــد ک نخواهن
همراهــی در ســاختن آینــده ای روشــن، نقــش آفرینــی مــی کنــد و چشــم انــداز 

ــود. ــد ب ــور خواه ــه کش ــه جانب ــعه هم توس

اینجانــب ضمــن گرامی داشــت یــاد و خاطــره  شــهیدان رجایــی و باهنــر، هفتــه 
ــالش  ــکاران پرت ــژه هم ــه وی ــور ب ــزاران کش ــه خدمتگ ــه هم ــد را ب ــت و روز کارمن دول
خــود تبریــک عــرض نمــوده و پیشــرفت روزافــزون و ســرافرازی نظــام مقــدس 
جمهــوری اســالمی ایــران در عرصــه هــای گوناگــون داخلــی و بیــن المللــی را از 

خداونــد متعــال خواســتارم.

علی اوسط اکبری مقدم
رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

دومیــن نشســت فعــاالن اقتصــادی ســازمان منطقــه آزاد انزلــی بــا مهنــدس حمیــد 
ــور  ــا حض ــور ب ــی کش ــاری و صنعت ــق آزاد تج ــورایعالی مناط ــر ش ــی دبی ــا مومن رض
ــازمان  ــل س ــره و مدیرعام ــت مدی ــس هیئ ــدم رئی ــری مق ــط اکب ــی اوس ــدس عل مهن
ــالس  ــالن اج ــازمان در س ــن س ــره و معاونی ــت مدی ــای هیئ ــی، اعض ــه آزاد انزل منطق

ملــل برگــزار شــد.

در ایــن نشســت مهنــدس مومنــی بــا تبییــن موفقیــت هــای حاصــل شــده در 
مناطــق آزاد بــه همــت فعــاالن اقتصــادی بیــان کــرد: در ســه ســال گذشــته تــراز 
تجــاری مناطــق آزاد کشــور مثبــت بــوده و ایــن امــر بیانگــر رویکــرد صــادرات محــور 
بــودن مناطــق آزاد بــوده کــه بــا توســعه زیــر ســاخت هــای الزم زمینــه تولیــد و 

ــت. ــرده اس ــم ک ــی فراه ــای جهان ــه بازاره ــوع را ب ــوالت متن ــادرات محص ص

وی بــا اشــاره بــه حجــم ســرمایه گــذاری در مناطــق آزاد افــزود: در هشــت ســال 
ــی در  ــش خصوص ــوی بخ ــذاری از س ــرمایه گ ــان س ــارد توم ــزار میلی ــته ۴۰۳ ه گذش
ــزار  ــه و ۳۰7 ه ــرار گرفت ــرداری ق ــره ب ــورد به ــه م ــده ک ــام ش ــق آزاد انج ــطح مناط س
ــون در  ــم اکن ــز ه ــد نی ــاالی 5۰ درص ــی ب ــرفت فیزیک ــا پیش ــروژه ب ــان پ ــارد توم میلی

ــد . ــی باش ــل م ــاخت و تکمی ــال س ــق آزاد در ح مناط

وی تاکیــد کــرد در مجمــوع ســهم ســرمایه گــذاری ســازمان هــای مناطــق آزاد در 
ــاخت  ــر س ــاد زی ــعه و ایج ــوزه توس ــد در ح ــا ۸ درص ــذاری تنه ــرمایه گ ــم س ــن حج ای
ــی و  ــی داخل ــش خصوص ــط بخ ــذاری توس ــرمایه گ ــن س ــد ای ــد و ۹۲ درص می باش

ــت. ــده اس ــق ش ــی محق خارج

ــای  ــه ه ــن برنام ــه تدوی ــور ب ــادی کش ــژه اقتص ــق آزاد و وی ــورایعالی مناط ــر ش دبی
ــعه  ــم توس ــه هفت ــا برنام ــب ب ــرد: متناس ــان ک ــاره و خاطرنش ــاله اش ــردی ۳ س راهب
برنامــه راهبــردی ۳ ســاله توســعه مناطــق آزاد تدویــن شــده کــه مســیر راه بــه منظــور 
ــای  ــوق ه ــه مش ــق آزاد و ارائ ــدار در مناط ــد پای ــظ درآم ــه و حف ــه جانب ــعه هم توس

ــد. ــی ده ــرار م ــل ق ــران عام ــار مدی ــذاری را در اختی ــرمایه گ س

مومنــی اســتقرار گمــرک مســتقل در مناطــق آزاد را یــک ضــرورت عنــوان کــرد و 
گفــت: بــر اســاس قوانیــن مناطــق آزادی کــه گمــرک مســتقل نداشــته باشــد کارایــی 
و خدمــات کمتــری ارائــه خواهنــد داد کــه منجــر بــه عــدم رضایــت فعالیــن اقتصــادی 
در مناطــق آزاد مــی شــود طبــق بررســی هــای انجــام شــده ۹۸ درصــد از مناطــق آزاد و 
ویــژه اقتصــادی جهــان در حــوزه امــور مالیاتــی و ۹۴ درصــد از ایــن مناطــق در حــوزه 

قوانیــن گمرکــی ســاختاری مســتقل نســبت بــه ســرزمین اصلــی دارنــد.

ــاره و  ــا اش ــه ه ــطح وزارت خان ــادی در س ــن اقتص ــکالت فعالی ــاء مش ــه احص  وی ب
اظهــار کــرد: بخــش زیــادی از مشــکالت در ســطح ملــی بررســی و رفــع شــده اســت 
و بــا حضــور دکتــر خانــدوزی بــه عنــوان وزیــر اقتصــاد امیدواریــم بتوانیــم در حــوزه 
ایجــاد بانــک خصوصــی مناطــق آزاد، ارائــه نظــام نامــه لجســتیک، و رفــع مشــکالت 

ــم. ــب نمایی ــی را کس ــی توفیقات ــور مالیات ــوزه ام ــده در ح ــا ش احص

گفتنــی اســت در ایــن نشســت فعــاالن اقتصــادی در حــوزه هــای تجــاری، صنعتــی، 
دانــش بنیــان، تولیــدی و بنــدری هــر کــدام نظــرات و مشــکالت خــود را بیــان و 

ــتند. ــوان داش ــنهادی را عن ــای پیش راهکاره

ــق آزاد؛ ۱۴  ــی مناط ــورای عال ــر ش ــور دبی ــا حض ــت، ب ــه دول ــمین روز از هفت در شش
پــروژه بــا میــزان ســرمایه گــذاری۴۱۰ میلیــارد تومــان در منطقــه آزاد انزلــی افتتــاح و 

بــه بهــره بــرداری رســید.

بــا  گفــت:  هــا  پــروژه  ایــن  افتتــاح  حاشــیه  در  مومنــی  حمیدرضــا  مهنــدس 
بهره بــرداری از ایــن واحــد هــای تولیــدی و خدماتــی بــرای 6۲۰ نفــر شــغل ایجــاد مــی 

ــود. ش

در جریــان ایــن ســفر بــه صــورت نمادیــن "مجموعــه تفریحــی دریایی مارینا،شــرکت 
ــره  ــتغالزایی، به ــر اش ــار و ۳۰ نف ــال اعتب ــارد ری ــا ۳۰۰ میلی ــپین" ب ــا کاس ــن دری مکی
"واحــد صنعتــی تولیــدی پوشاک،شــرکت وینــا تجــارت" بــا میــزان  از  بــرداری 
ســرمایه گــذاری۴۰ میلیــارد ریالــی و اشــتغالزایی بــرای ۲۰ نفــر، "ســه پــروژه عمرانــی 
ــل  ــال از مح ــارد ری ــا ۱۰ میلی ــه ب ــدوده منطق ــتاهای مح ــطح روس ــتایی" در س روس
ــرف  ــا ص ــیده" ب ــار سرپوش ــاب انب ــک ب ــرداری از "ی ــره ب ــازمان و به ــن س ــار ای اعتب
هزینــه ۳۰ میلیــارد ریــال و ایجــاد فرصــت شــغلی بــرای ســه نفــر افتتــاح و بــه بهــره 

ــید. ــرداری رس ب

ــه  ــپین ب ــدر کاس ــال بن ــات اتص ــی عملی ــد اجرای ــفر از رون ــن س ــان ای ــی در جری مومن
خــط آهــن سراســری در بخــش هــای مختلــف محــل اجــرای ایــن طــرح ملــی و پــروژه 
در حــال احــداث "پــارک آبــی" واقــع در فــاز تجــارت و گردشــگری منطقــه آزاد انزلــی 

نیــز بازدیــد بــه عمــل آورد.

ــی و  ــای عمران ــرح ه ــه ط ــن افتتاحی ــز در آیی ــالن نی ــتاندار گی ــالن زارع اس ــر ارس دکت
ــازمان  ــی از س ــی یک ــه آزاد انزل ــه منطق ــان اینک ــا بی ــی ب ــه آزاد انزل ــاختی منطق زیرس
ــال  ــول س ــه در ط ــوده ک ــب ب ــه جوان ــعه در هم ــوزه توس ــتان در ح ــتاز اس ــای پیش ه
در بــازه هــای زمانــی مختلــف طــرح هــای عــام المنفعــه را بــه بهــره بــرداری رســانده 
اســت، اضافــه کــرد: بــا افتتــاح طــرح هــای زیرســاختی، صنعتــی و عمرانــی در منطقه 
ــاد  ــالن ایج ــردم گی ــی و م ــع محل ــرای جوام ــبی ب ــتغال مناس ــت اش ــی فرص آزاد انزل
ــراودات  ــش م ــعه و افزای ــه توس ــه زمین ــه جانب ــای هم ــت ه ــعه ظرفی ــده و توس ش

ــد. ــی کن ــم م ــش فراه ــش از پی ــران را بی ــورمان ای ــالن و کش گی

ــئولین  ــران و مس ــادی و مدی ــاالن اقتص ــا فع ــت ب ــور در نشس ــت؛ حض ــی اس گفتن
ســازمان منطقــه آزاد انزلــی از دیگــر برنامــه هــای ســفر یــک روزه حمیدرضــا مومنــی 

دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی بــه ایــن منطقــه اســت.

ایــن آییــن بــا حضــور اســتاندار گیــالن، مهنــدس علــی اوســط اکبــری مقــدم رییــس 
ــئوالن  ــی از مس ــی و جمع ــه آزاد انزل ــازمان منطق ــل س ــر عام ــره و مدی ــأت مدی هی

ــد. ــزار ش ــتانی برگ ــتانی و شهرس اس

 پیام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت روز کارمند

با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد

۱۴ پروژه با ۴۱۰ میلیارد تومان اعتبار 
در منطقه آزاد انزلی افتتاح شد

دبیر شورایعالی مناطق آزاد در نشست با فعالین اقتصادی منطقه آزاد انزلی :

کسب تراز تجاری مثبت و صادرات محور شدن 
مناطق آزاد در سه سال گذشته
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مســئولیت های اجتماعــی در ســه بعــد اساســی اقتصــادی، اجتماعــی و 
زیســت محیطــی شــامل اقدامــات و فعالیت هــای گســترده ای می باشــد 
ــن  ــت. ای ــه آن اس ــرکت های تابع ــت و ش ــادی در وزارت نف ــت زی و دارای قدم
مهــم نیــز در ســال های اخیــر گســترش و پیشــرفت چشــمگیری در شــهرها و 

ــت. ــته اس ــیمی داش ــرکت های پتروش ــاور ش ــکونی مج ــق مس مناط

تکالیــف  اجــرای  راســتای  در  خلیج فــارس  پتروشــیمی  صنایــع  گــروه 
رویکــرد  بــا  و  اجتماعــی  مســئولیت  چارچــوب  در  قانونــی  وظایــف  و 
خرسندســازی و رضایتمنــدی آحــاد مــردم و جامعــه محلــی به عنــوان یکــی از 
مأموریت هــای اساســی در کنــار انجــام وظایــف تخصصــی مربــوط بــه تولیــد 
در عرصه هــای مختلــف صنعــت پتروشــیمی، خــود را ملــزم بــه پشــتیبانی، 
حمایــت، تدویــن و اجــرای طرح هــا و اقدامــات اساســی بــا بهره گیــری از 
مردمــی  و  دولتــی  شــهری،  ســازمان های  و  نهادهــا  مشــارکت  اســتراتژی 

ــت. ــوده اس نم

ــج  ــیمی خلی ــع پتروش ــروه صنای ــوی گ ــه از س ــورت گرفت ــات ص ــده اقدام عم
فــارس در حــوزه مســئولیت اجتماعــی، در راســتای مســئولیت پذیری و 
پاســخگویی بــه نیازهــا و خواســته های جامعــه محلــی، توســعه کســب و کار 
مســئوالنه همــراه بــا تولیــد ثــروت و خدمــت بــرای شــرکت های تابعــه و 
ــی و  ــی، اجتماع ــوازن فرهنگ ــعه مت ــد و توس ــه رش ــک ب ــی، کم ــه محل جامع
ــن  ــی، تأمی ــادی و اجتماع ــاخت های اقتص ــاد زیرس ــق ایج ــادی از طری اقتص
ــکونی،  ــای مس ــاخت مجتمع ه ــیمی، س ــت پتروش ــاز صنع ــورد نی ــروی م نی
ــداث  ــا، اح ــی، تفریحگاه ه ــالن ورزش ــگاه ها، س ــدارس و دانش ــهرک ها، م ش
ــه  ــر منطق ــای ه ــایی اولویت ه ــز شناس ــتان و نی ــاده و بیمارس ــرودگاه، ج ف
انجــام شــده اســت؛ بــه نحــوی کــه بتوانــد در ابعــاد زیســت محیطــی، 
اقتصــادی، اجتماعــی، قانونــی و اخالقــی، مســئولیت اجتماعــی خــود را بــه 

ــد. ــا نمای ــی ایف خوب

دامنــه  گســترش  از  پــس  فــارس  خلیــج  پتروشــیمی  صنایــع  شــرکت 
مســئولیت اجتماعــی خــود، بــا طراحــی و تدویــن ســند راهبردی مســئولیت 

ســازماندهی  و  یکپارچه ســازی  موجبــات  ماهشــهر،  منطقــه  اجتماعــی 
منســجم فعالیت هــا و اقدامــات ایــن حــوزه به صــورت کارا و اثربخــش و نیــز 

ــت. ــم آورده اس ــه را فراه ــع منطق ــرژی و مناب ــز ان تمرک

در ســال های اخیــر، گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس بــا رویکــرد 
ایجــاد رضایتمنــدی در جامعــه محلــی و انجــام فعالیت هــای خدمات محــور 
و خرسندســاز، در 5 محــور اساســی شــامل اجــرای طــرح توانمندســازی 
شهرســتان،  برخــوردار  کــم  و  مســتعد  دانش آمــوزان  علمــی  و  آموزشــی 
خانــواده،  تعالــی  و  تحکیــم  تخصصــی  کانون هــای  اســتقرار  و  تأســیس 
حمایــت از کارآفرینــی و اشــتغال زایی کســب و کارهای کوچــک و متوســط، 
ــاری  ــار بیم ــای دچ ــه خانواده ه ــی ب ــات درمان ــت خدم ــرای دریاف ــت ب حمای
ارائــه  و  چندمعلولیتــی  و  دو  دارای  خانواده هــای  و  صعب العــالج  خــاص، 
خدمــات ورزشــی بــرای جوانــان و نوجوانــان مناطــق محــروم در شهرســتان 
ــی  ــوزه مســئولیت اجتماع ــی در ح ــف قانون ماهشــهر اقــدام نمــوده و تکالی

را انجــام می دهــد.

به منظــور اجــرای بهینــه پروژه هــای شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج 
فــارس در حــوزه مســئولیت اجتماعــی، بــا دســتگاه ها و نهاد هــای دارای 
ظرفیــت نظیــر ادارات بهزیســتی، کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره(، صنعــت، 
ــبکه  ــالمی، ش ــاد اس ــگ و ارش ــرورش، فرهن ــوزش و پ ــارت، آم ــدن و تج مع
از  حمایــت  انجمــن  صنعتــی،  شــهرک های  شــرکت  درمــان،  و  بهداشــت 
زندانیــان، کانــون کارآفرینــی، ســازمان های مــردم نهــاد و غیــره همــکاری 

ــت. ــوده اس نم

ــیمی  ــع پتروش ــرکت صنای ــی ش ــئولیت اجتماع ــای مس ــه پروژه ه مجموع
نــگاه  بــا  و  شــده  مطالعــه  پایــدار،  پروژه هــای  واقــع  در  فــارس  خلیــج 
بلندمــدت و مشــارکتی اســت و هــر یــک از آن هــا کنتــرل پــروژه شــده و ناظــر 
بــه ســند راهبــردی، جهت دهــی و راهبــری می شــود و فراتــر از اقدامــات 
فراهــم  را  محلــی  جامعــه  توانمندســازی  موجبــات  ان شــاء هللا  نمایشــی، 

آورد. خواهــد 
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