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روزنامهصبحايران

اقتصادی

یکشنبه  11تیر  7 1396شوال  2 1438جوالی 2017

یادداشت
نگاهی به روند افزایش
سرمایه بانک ملی ایران
*دکتر محمد رضا حسین زاده

رئیس جمهور محترم دکتر حسن روحانی،
در جمع فعاالن اقتصادی تاکید کردند که در
دولت یازدهم برای اولین بار ،سرمایه بانک های
دولتی به دو برابر افزایش پیدا کرد.
واقعیت این است که این اقدام دولت ،کار
مهم و بی سابقه ای بود .البته افزایش سرمایه
بانک ملی ایران در دوره های مختلف سابقه
داشته ،اما آن چه در دولت یازدهم اتفاق افتاد،
بسیار قابل توجه است.
اصوال افزایش سرمایه بانک ها یک روند
نیست ،بلکه به صورت مقطعی و در موقعیت
های خاص اتفاق می افتد .به عنوان مثال در
سال  ،1384یک بار سرمایه بانک ملی ایران از
دو هزار و  260میلیارد ریال به  22هزار و 400
میلیارد ریال افزایش یافت.
در آن زمان  16هزار و  700میلیارد ریال
این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی
دارایی ثابت بود.
در سال  1392نیز یک بار چنین خبری
منتشر شده است .در آن زمان سرمایه بانکملی
ایران از  22هزار و  400میلیارد ریال به 99
هزار و  65میلیارد ریال افزایش یافت که فقط
 900میلیارد ریال آن از محل افزایش سرمایه
نقدی و مابقی از محل تجدید ارزیابی عرصه
ساختمانهای بانک بود.
آنچه در آن دوران اتفاق افتاد ،افزایش
سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بود.
همان طور که می دانیم ،در حسابداری تعهدی،
ارزش دارایی ها به بهای تمام شده تاریخی
یعنی قیمت هایی که خریداری شده اند ثبت
می شوند .در کشورهای تورمی نظیر ایران ،پس
از گذشت حتی چند سال از تاسیس شرکت،
دارایی های ثابت مشهود ،ارزشی متفاوت از آنچه
ثبت شده اند پیدا می کنند.
این شرکت ها می توانند دارایی های ثابت
مشهود خود نظیر زمین ،ساختمان ،ماشین
آالت و تجهیزات ،سرمایه گذاری ها و  ...را مورد
تجدید ارزیابی قراردهند تا با به روز شدن دارایی
ها در ترازنامه موجب شفافیت بهتر صورت های
مالی در خصوص ارزش ذاتی شرکت شوند.
افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی
دارایی ها ،برای بانک ملی ایران چندان مطلوب
نبوده و نیست ،چرا که فقط در صورت های مالی
بانک و فقط روی کاغذ تغییرات مثبت ایجاد می
کند ،اما آنچه بانک به آن نیازمند است ،تزریق
نقدینگی است.
بانک به عنوان مرکز تامین مالی ،نیازمند
پول نقد است ،در حالی که طی سال های
طوالنی ،هرگز منابع نقدی مناسبی به بانک ملی
ایران تزریق نشده بود ،دولت یازدهم این خواسته
را محقق کرد.
اواخر سال گذشته بود که هیات محترم
دولت ،تخصیص مبلغ  ۲۰۰هزار میلیارد ریال
برای افزایش سرمایه بانک های دولتی را تصویب
کرد که از این مبلغ  ۹۳هزارمیلیارد ریال ،یعنی
حدود  ۵۰درصد کل آن به افزایش سرمایه بانک
ملی ایران اختصاص یافت.
با این افزایش سرمایه ،نسبت کفایت
سرمایه بانک ملی ایران به  ۶درصد نزدیک شد
که بسیار مناسب است .همچنین این اقدام به
افزایش توانایی بانک در پاسخگویی به مشتریان
و ارتقای جایگاه و اعتبار بانک ملی ایران در
بازارهای پولی و مالی بین الملل منجر می شود.
جا دارد به عنوان مدیرعامل و رئیس
هیات مدیره بانک ملی ایران و از طرف کلیه
همکاران شاغل و بازنشسته ،بار دیگر این اقدام
مهم دولت تدبیر و امید را ارج بنهم و به عنوان
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و به
نمایندگی از همکارانم در بانک های دولتی ،از
رئیس جمهور محترم بابت این عمل ارزشمند،
تقدیر و تشکر کنم.
*مدیرعامل بانک ملی ایران

بانک
بانک صادرات ایران  ٧هزار میلیارد ریال
تسهيالت به اقشار خاص پرداخت كرد

سرویس بانکها-
بانک صادرات ایران طی
 ١٢ماهه سال  ١٣٩٥در
راستای انجام تكاليف و
رسالت هاي اجتماعي و
همگامي با سیاست های
دولت محترم بیش از  ٧هزار میلیارد ریال تسهیالت
اشتغالزایی و تامين مسكن به معرفي شدگان كميته
امداد امام خميني(ره) ،بهزيستي ،بنياد جانبازان و
مستضعفان و ...پرداخت کرده است.
به گزارش امتیاز و به نق از روابط عمومی
بانک صادرات ایران ،این بانک در سال  ٩٥به منظور
حمایت از اقشار آسيب پذير جامعه و مدد جویان
نهادهایي همچون :کمیته امداد امام خمینی (ره)
 ،بهزیستی ،بنياد جانبازان و خانواده هاي محترم
شهدا ،مبلغ  ٧٤٠٠میلیارد ریال تسهیالت را برای
تامين مسكن و ایجاد اشتغال پایدار افراد تحت
پوشش نهادهاي ذكر شده اختصاص داده است.
اين بانك با هدف كمك به اقشار كم درآمد و اقشار
آسيب پذير جامعه براي بهسازي مسكن روستائيان
و احياي بافت هاي فرسوده مبلغ ١٧٠٠ميليارد
ريال تسهيالت پرداخت كرد .بانک صادرات ایران
در جهت اجرایی کردن بخشنامه بانک مرکزی
جمهوري اسالمي ايران با هدف ایجاد رونق
اقتصادی و بکارگیری ظرفیت و توانمندی بخش
های مختلف تولیدی ،اختصاص اعتبار به بنگاه های
کوچک و متوسط را در دستور کار خود قرار داده
است .عملکرد بانک متبوع در این بخش در سال
 ١٣٩٥بیانگر پرداخت  ٦١هزار و  ٨٠٠میلیارد ریال
به  ١٤هزار و ٨٠٠بنگاه بوده که اقدام راهگشای
بانک در این زمینه نقش بسزایی در افزایش اشتغال
و رونق اقتصادی در سراسر کشور داشته است.

شماره 2237

جهانگیری :نگرانی برای تامین آب شرب تهران وجود ندارد

اجرای طرح های متعدد فاضالب و تصفیه خانه از دستاوردهای دولت یازدهم

سرویس اقتصادی -معاون اول رئیس
جمهوری ،با بیان اینکه کیفیت آب شرب تهران
همواره یکی از دغدغه ها بوده است ،گفت :نگرانی
برای تامین آب شرب تهران وجود ندارد.
به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه اطالع
رسانی معاون اول رئیس جمهوری ،اسحاق
جهانگیری عصر شنبه در جلسه شورای عالی آب،
اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت نیرو و سایر
دستگاههای مربوطه برای سالمت آب شرب تهران
را کارآمد و موثر ارزیابی کرد و افزود :خوشبختانه با
کارهای انجام شده ،امروز این اطمینان وجود دارد
که آب شرب سالم در اختیار مردم تهران قرار دارد.
معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد :در
چند سال اخیر در مقاطعی ،نگرانی در خصوص
کیفیت آب شرب تهران باعث شد که جلساتی
برای کنترل شرایط برگزار شود ولی خوشبختانه
امروز دغدغه ها مرتفع شده است و نگرانی در این
خصوص وجود ندارد.
جهانگیری همچنین با اشاره به پیشنهادات و
مصوبات شورای عالی آب ،ضرورت اجرای مصوبات
از سوی دستگاههای اجرایی را مورد تاکید قرار داد
و تصریح کرد :باید منابع مورد نیاز اجرای طرح
های تکمیلی در خصوص کیفیت و کمیت آب
تهران تامین و موانع موجود بر سر راه اجرای این
طرح ها برطرف شود.

وی ادامه داد :الزم است صنایع در حاشیه
رودخانه های تامین کننده آب شرب تهران
ساماندهی و محدودیت های در نظر گرفته شده
در این مناطق با جدیت اعمال شود تا شاهد بهبود
هرچه بیشتر کیفیت آب شرب تهران در سالهای
آینده باشیم.
معاون اول رییس جمهوری اجرای طرح های
متعدد فاضالب و تصفیه خانه و نیز استفاده از
پساب فاضالب را از اقدامات و دستاوردهای مهم

دولت برشمرد و بر لزوم تالش بیشتر برای توسعه
اینگونه برنامه ها تاکید کرد.
در این جلسه وزیر نیرو گزارشی از وضعیت
کیفیت منابع آب شرب تهران در حوضه های سد
ماملو ،سد لتیان ،سد طالقان ،سد الر و سد امیرکبیر
ارائه کرد و به تشریح تغییرات شاخص کیفیت آب
شرب تهران در سالهای گذشته پرداخت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران نیز
در تکمیل گزارش وزیر نیرو ،به بیان اقدامات انجام

شده برای تامین آب با کیفیت مطلوب و برنامه های
در دست اقدام در قالب طرح جامع آبرسانی تهران
پرداخت و گفت :میزان نیترات در آب شرب تهران که
به یک دغدغه تبدیل شده بود ،در حال حاضر در هیچ
نقطه ای از تهران نگران کننده نیست.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست هم
در این نشست با تاکید بر لزوم پایش آب شرب و
نظارت مداوم بر کیفیت آن ،گفت :بررسی و نظارت
دائمی آب شرب برای جلوگیری از ورود آالینده ها
به داخل آب ،امری ضروری است.
در این جلسه استاندار تهران نیز در سخنانی
اجرای طرح قمر بنی هاشم(ع) با هدف بهبود کیفیت
آب تهران را طرحی موثر و کلیدی توصیف کرد و از
افتتاح این طرح در آینده نزدیک خبر داد و خواستار
رفع موانع پیش روی اجرای این طرح شد.
در این نشست که وزیر جهاد کشاورزی و
رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند ،رییس
سازمان هواشناسی کشور گزارشی از درصد تغییر
بارش استان ها و کشور از مهر سال  95تا تیر ماه
سال جاری ارائه کرد و ضمن توضیح درباره وضعیت
فعلی و پیش بینی دمای هوای کشور ،گفت :آنچه
در برخی رسانه ها تحت عنوان افزایش بی سابقه
دمای هوا و رکورد گرما در اهواز منتشر شده صحت
ندارد و شرایط دمای هوای کشور و اهواز در شرایط
غیرعادی نیست.

نعمت زاده :آخر 97؛ پایان عمر پراید در ایران

 تحقق نیمی از اشتغال برنامه ششم منوط به تکمیل طرح های وزارت صنعت است
سرویس اقتصادی -وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت:
براساس مکاتبه رسمی با ستاد اقتصاد مقاومتی ،این وزارتخانه توانایی
دارد امسال در قالب برنامه ششم توسعه با تکمیل  6هزار طرح نیمه
تمام ،امکان  450هزار شغل را که نیمی از برنامه اشتغال است ،فراهم
سازد.
به گزارش امتیاز؛ «محمدرضا نعمت زاده» در نشست خبری
که به مناسبت روز ملی صنعت ومعدن (دهم تیرماه) در ساختمان
وزارت صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد ،افزود :طرح های دارای
پیشرفت  60درصدی می توانند در چارچوب این هدف شکل اجرایی
به خود گیرند.
وی اضافه کرد :در دوره سه ماهه امسال یک هزار و  100واحد
تولیدی تکمیل شد و پروانه بهره برداری گرفت.
ادغام وزارت صنایع ومعادن با بازرگانی بجا بود
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد ادغام وزارتخانه های
صنایع و معادن با بازرگانی بجا بود و قبل از فعالیت دولت یازدهم،
عملیات تجمیع آن صورت گرفته بود.
وی گفت :شکل اجرایی ادغام در این دولت انجام شد و نتایج این
مهم به شکل تدریجی آشکار می شود.
به گفته وی ،همچنین انتزاع وظایف وزارت صنعت از جهاد
کشاورزی نیز در دولت یازدهم تحقق یافت و آیین نامه مربوط به آن
نیز تدوین و مصوب شد.
هفت طرح فوالدی ظرفیت  5.6میلیون تنی فراهم میسازد
هریک از هفت طرح فوالد استانی در سپیددشت (چهارمحال
وبختیاری) ،نی ریز (فارس) ،شادگان (خوزستان) ،میانه (آذربایجان
شرقی) ،سبزوار (خراسان رضوی) ،قائنات (خراسان جنوبی) و بافت
(کرمان)  800هزار تن ظرفیت دارد و در دست اقدام است.
نعمت زاده درباره این هفت طرح فوالد استانی توضیح داد :این
طرح ها در دولت یازدهم فعال شد و با گشایش اعتبار  2میلیارد
یورویی بتدریج تکمیل می شوند و قرار است تا شهریورماه امسال  2تا
سه طرح تکمیل و راه اندازی شود.
به گفته وی ،با بهره برداری از این طرح ها در مجموع پنج
میلیون و  600هزار تن به ظرفیت فوالد سازی افزوده می شود.
سرمایه گذاری مشترک خارجی در بخش خودرو
نعمت زاده قیمتگذاری خودرو تولید مشترک ایران و پژو را بدون
ارتباط به وزارت صنعت دانست و گفت :واقعیت این است که  2تا سه
سرمایه گذاری مشترک در زمینه خودرو صورت گرفته و این موضوع
برای نخستین بار تحقق یافته است.

پژو  2008به عنوان نخستین محصول مونتاژ شده در شرکت
سرمایهگذاری مشترک ایران خودرو و پژو یا همان شرکت ایکاپ
است .این خودرو را میتوان نخستین محصول مونتاژ داخلی پس از
برجام دانست که حاصل قرارداد ایرانخودرو و پژو است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت اضافه کرد :پیشتر برنامه تولید این
خودرو برای اواخر امسال در نظر گرفته شده بود اما تولید را زودتر
آغاز کردند و  2ماه پیش خط تولید افتتاح شد.
وی گفت :انتظار می رود تا اول سال آینده تولید خودرو یاد شده
به روال اصلی خود برسد.
هیچ قیمتی برای پژو  2008تعیین نشد
نعمت زاده اضافه کرد :تاکنون هیچ قیمتی برای خودرو پژو
 2008تعیین نشده و هرکس اعالم کند ،نادرست است و قیمت کاذب
و مصنوعی برای آن معین نمی شود و در عین حال قیمتگذاری دولتی
نیز نخواهد شد و نرخ براساس عرضه وتقاضا تعیین می شود.
به گفته وی« ،وزارت صنعت معتقد است اکنون تولید باید
افزایش پیدا کند و موضوع فعالیت قطعه سازان نیز در این بخش
اهمیت بسزایی دارد».
شورای رقابت به اشتباه وارد قیمتگذاری خودرو شد
وزیر صنعت ،معدن و تجارت یادآوری کرد :شورای رقابت در
برخی موارد پذیرفته است به بحث قیمتگذاری وارد نشود ،زیرا موضوع
باید در قالب عرضه و تقاضا تعیین شود.
وی تصریح کرد :شورای رقابت باید سیاستگذاری قیمت را انجام
دهد نه تعیین قیمت .این شورا به اشتباه در قیمتگذاری وارد شده و
خروج از این مساله دشوار است.
استقبال ایران از صادرات خدمات فنی ومهندسی به قطر
وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره همکاری های اقتصادی ایران
و قطر گفت :پارسال حجم صادرات ایران به قطر  100میلیون دالر
شد.
این مسوول ادامه داد :با توجه به برگزاری مسابقات جام جهانی
در سال  2022شرکت های صادر کننده خدمات فنی ومهندسی
ایران می توانند با طرف های قطری در این زمینه همکاری خوبی
داشته باشند.
وی اضافه کرد :تحریم کشورهای همسایه قطر ضد دوحه نمی
توان نتیجه موفقی باشد ،زیرا تحریم ضد جمهوری اسالمی ایران نیز
نشان داد اینگونه اقدام ها بی فایده است.
نعمت زاده افزود :ایران در هر بخشی مانند امور زیربنایی،
همکاری های هوایی ،دریایی و تجاری که قطر تمایل داشته باشد،

آماده توسعه مناسبات است.
تاکید با خودروسازان خارجی برپایه  30درصد صادرات
نعمت زاده درباره تفاهمنامه شرکت رنو فرانسه با ایران گفت:
شرکت رنو پیش از این با ایران همکاری داشته و در قرارداد کنونی
مسائل  2طرف به خوبی دیده نشده است .اکنون تاکید بر صدور 30
درصد خودرو تولیدی است و این امر به عنوان یک الزام در قرار داد
پیش بینی شده است.
به گفته وی ،قرار است یک هیات از این شرکت برای مباحث
مطرح بین  2طرف به ایران بیایند تا مشکالت برطرف شود.
پایان 97؛ پایان عمر پراید در ایران
وزیر صنعت ،معدن و تجارت توقف یکباره تولید خودرو پراید را
نادرست خواند و گفت :در آغاز فعالیت دولت یازدهم یعنی نیمه سال
 70 1392درصد تولیدات شرکت تولیدکننده پراید به این خودرو
اختصاص داشت .این رقم پارسال به  34درصد رسید و امسال 28
درصد ،به این ترتیب تولید انواع دیگر خودرو در این واحد صنعتی
افزایش یافته است.
وی اضافه کرد :پراید تاکنون استانداردها را اجرایی کرده اما با
استانداردهای جدید که سازمان ملی استاندارد آن را مصوب ساخته
است ،نمی تواند تطبیق یابد و بنابراین آخر عمر پراید از نظر تولید،
پایان سال  1397است.
بخش صنعت و معدن یکی از گسترده ترین زمینه های اقتصادی
است و حدود یک سوم اقتصاد کشور را شامل می شود.
نرخ رشد صنعت از وضعیت منفی  10.5درصد در ( 1391سال
پایان عملکرد دولت دهم) به  6.5درصد رشد در ( 1395سال پایان
عملکرد دولت یازدهم) رسید که عملکرد وزارت صنعت ،معدن و
تجارت را در چهار ساله گذشته نشان می دهد.

350هزار حلقه چاه غیرمجاز درکشور و بحران آب

نوشین طهماسبی

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک
گفت 750 :هزار حلقه چاه آب در کشور حفر شده که
از این تعداد  400هزار حلقه مجاز و  350هزار حلقه
غیرمجاز است.
علیمراد اکبری در چهاردهمین گردهمایی
ساالنه اعضای هیات علمی و محققان بخش های
ستادی و مراکز تابعه استانی موسسه تحقیقات فنی
و مهندسی کشاورزی که در موسسه تحقیقاتی اصالح
و تحقیقات نهال و بذر کشور واقع در کرج برگزار شد،
افزود :حدود  10میلیارد مترمکعب آب از استان های
شمالی به دریای خزر و  4میلیارد از اروند به خلیج
فارس می ریزد و  5میلیارد مترمکعب نیز میزان تلفات
آب در پشت سدها است.
وی خاطرنشان کرد :رها کردن آب در خارج از
فصل برای تولید برق که حدود  23میلیارد مترمکعب
در مجموع است که اگر میزان آب شرب و صنعت
را نیز به آن اضافه کنیم در مجموع با آب کشاورزی
حدود  100میلیارد مترمکعب آب مصرف می شود.
وی در ادامه به توسعه روش های نوین آبیاری
تاکید کرد ،افزود :با گسترش این روش ها نه تنها
مصرف آب کشاورزی به شدت کاهش خواهد یافت،
بلکه میزان بهره وری آب به خصوص در روش های
میکرو بسیار افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه اکنون در کشور بحران آب یا
کمبود آب به عنوان یک چالش جدی مطرح است،
اظهار داشت :مفاهیم متعددی در کمبود آب ،نوسانات
اقلیمی و بحران آب مطرح است که یکی از چالش
های اصلی کشور است.
اکبری با اشاره به اینکه آب در کشور اکنون از
نفت هم مهم تر است ،گفت :اگر مصرف کنندگان آب
در بخش کشاورزی و مدیران بخش آب کشور مثل
وزارت نیرو ،محیط زیست و جهاد کشاورزی تدبیری
برای رفع این معضل نیندیشند به صورت قطع در
آینده با مشکالت جدی مواجه می شویم.
وی افزود :به گفته بعضی از کارشناسان ریشه

صالحلو خبر داد:

افزایش  ۱۰درصدی منابع بانک شهر
در شمالغرب کشور

سرویس بانکها-
رییس سرپرستی منطقه ۲
بانک شهر از رشد چشمگیر
منابع این بانک در
شمالغرب کشور نسبت به
پایان سال گذشته خبر داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از مرکز ارتباطات
و روابط عمومی بانک شهر ،صفر صالحلو با اعالم
این خبر گفت :بانک شهر به عنوان مجموعه
فعال بانکی در عرصه اقتصاد شهری ،در سالهای
اخیر ،فعالیت خود را به سمت بازاریابی کاربردی
سوق داده است؛ بر همین اساس ،میزان منابع
این بانک در دو ماهه اول امسال نسبت به پایان
سال گذشته ۱۰ ،درصد افزایش یافته است.وی
تصریح کرد :افزایش چشمگیر منابع این بانک،
نشان از اعتماد مردم به بانک شهر و اقدامات
اعتمادانگیز آن دارد.صالحلو با اشاره به فعالیت
صندوق «گنجینه زرین» بانک شهر ،تصریح کرد:
این صندوق ،تحت نظارت بانک شهر ،به صورت
کامال قانونی و در چارچوب قوانین و مقررات
بانک مرکزی راه اندازی شده و مشغول به فعالیت
است .وی با اشاره به افزایش  ۱۰درصدی منابع
این صندوق ،از  ۴۷درصد در سال گذشته به ۵۷
درصد کنونی گفت :این افزایش ،به خصوص در
شمالغرب کشور ،حایز اهمیت بوده و از اعتماد
عمومی شهروندان و سیستم پویای بانک شهر
حکایت دارد .رییس سرپرستی منطقه  ۲بانک
شهر تصریح کرد :تجربه نشان میدهد که
شاخص منابع هر بانک در ماههای نخست سال،
نسبت به پایان سال گذشته ،معموالً منفی است؛
با این حال ،بانک شهر با اعتماد عموم شهروندان
و ارتقای توان بازاریابی موفق شده این شاخص را
در دو ماهه نخست سال ،ماهانه حدود  ۵درصد
افزایش دهد و با ارائه خدمات بانکی متفاوت،
رضایت شهروندان را کسب کند.

فرصتی ویژه برای بخشودگی جرایم
تاخیر در بانک پارسیان

معاون وزیرجهاد کشاورزی اعالم کرد:

اصلی مشکل آب به سال های گذشته بر می گردد و
عده ای اعتقاد دارند که خشکسالی های اخیر منجر به
کمبود آب شده و عده ای اعتقاد دارند مصرف بی رویه
در بخش کشاورزی و عده ای نیز عامل این معضل را
در مدیریت آب و مصرف آن می دانند.
وی بیان داشت :بحث بحران آب بحثی جدی
است و ما بایستی متوجه این شویم در این مسیر باید
اقدامات موثری و تدابیری داشته باشیم که مدیریت
آب را به یک نقطه مطلوبی برساند.وی با تاکید بر
اینکه آب در هویت مردم ،غرورملی ،مسایل اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی کشور ما جایگاه خاصی
دارد ،اظهار داشت :استفاده نادرست از منابع آب
به صورت نادانسته یا دانسته باعث شده وضعیت
مطلوبی در کشور نداشته باشیم و یک جدال نابرابر
با طبیعت داشته ایم که دالیل زیادی دارد .اکبری
گفت :استحصال بی حد و حصر از منابع آب زیرزمینی
با حفر چاه های مجاز و غیر مجاز از جمله این دالیل
است که باعث شده منابع آب زیرزمینی را غارت کنیم
که اقدام موثری برای جلوگیری از آن در کشور به
عمل نیامده است ولی در  3-2سال اخیر وزارت نیرو
موضوع را به جد پیگیری می کند.
وی افزود :یکی دیگر از مسایل و مشکالتی که
به غیر از چاه های غیرمجاز با آن درگیر هستیم
توسعه نامتوازن در سرشاخه های رودخانه کشور است
به طوریکه منابع آب کشور باعث شده که سدهای
زیادی در کشور بدون توجه به پایین دست و مسایل
اکوسیستمی ایجاد شود که باعث شده دچار مشکالتی
مثل ریزگرد ،گرد و غبار و گرمای شدید شویم به
طوریکه روز گذشته خوزستان به گرمترین نقطه
جهان تبدیل شد.معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان
داشت :توسعه سطح زیرکشت اراضی آبی در سال
های گذشته یکی از مشکالتی بوده که باعث شده
میزان مصرف آب در کشور به نحو قابل توجهی باال
رود که باعث شده اکنون معیشت کشاورزان کشور
و خیلی از بهره برداران به این آب گره بخورد و اگر
چاره اندیشی نکنیم و موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی
اگر یک برنامه مدونی تدوین نکنند در آینده مشکل

بانك

جدی خواهیم داشت.وی گفت :نسل ما و افرادی
که به عنوان مدیران آبی کشور هستند و همچنین
برنامه ریزان فعلی مسئولیت سنگینی در این برهه از
زمان دارند و باالترین مسئولیت مدیران کشور بحث
مدیریت آب است و اگر انجام نشود ممکن است
پیامدهای ناگواری داشته باشد به طوریکه در بعضی
از بخش های دنیا باعث ایجاد جنگ هایی شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به گفته
بعضی از کارشناسان عامل اصلی جنگ در سوریه
عامل آب است ،اظهار داشت :کمبود آب باعث شد
تا جمعیت در حاشیه حمص و دمشق ساکن شود و
مدیریت آن کشور هم نتوانسته آنان را مدیریت کند
که باعث این مشکالت شده است.وی اضافه کرد که
در کشاورزی کشور تاب توسعه افقی وجود ندارد ،بلکه
باید توسعه عمودی باشد تا مشکل آب کشور را حل
کنیم و همچنین در وضعیت کنونی نخبگان و محققان
و متخصین بایستی از برنامه های تحقیقاتی کلیشه ای
و تقلیدی خودداری کنند و ازنگاه استفاده از سیستم
های ماهواره ای و فضای مجازی بیرون بیایند و با
سیستم برون سازگار همراه شوند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امورآب و خاک
گفت :ما اعتقاد داریم که طرح های تحقیقاتی و
پژوهشی انجام شده در کشور بوم سازگار نبوده و
مسایل کشور را نتوانسته هدف گذاری کند و به همین
دلیل اعداد و ارقامی که از طرح ها به دست می آید
موید این است که نتوانستیم نسخه قابل قبولی برای
آب کشور بپیچیم و باید رویکرد را در کشور تغییر
دهیم و با رویکرد جدید مباحث را پیگیری کنیم.
وی افزود :هدف اصلی ما بایستی ارتقای بهره
وری از منابع آب و خاک کشور ،پایداری منابع آب و
خاک در جهت تولید پایدار و پایداری سرزمین باشد و
راهبردهای آب و خاک در کشور اکنون اعمال مدیریت
تقاضا با مشارکت بهره برداران باشد به طوریکه بهره
برداری از فناوری و دانش و تکنولوژی جدید از وظایف
اصلی موسسات تحقیقاتی باشد.
اکبری بیان داشت:در بحث شبکه های آبیاری
و آبیاری تحت فشار که امکانات و تجهیزات آن نیز

هست ولی توان فناوری ما پاسخگوی مسایل کشور
نبوده و باید با رویکردی جدید وارد کار شویم.
وی گفت :تخصیص آب به تنهایی این مشکل
را حل نمی کند ،بلکه استقرار مدیریت یکپارچه بهره
وری از منابع آب ،استقرار کشت گلخانه ای و به
خصوص انتقال گیاهان آب بر به مناطق کنترل شده
از راه های رفع این معضل است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد :اکنون در
وزارت خانه کاری انجام می شود که در تاریخ سابقه
ندارد که احداث شبکه های آبیاری  220هکتار آن
در رودخانه های مرزی است که  98و نیم درصد آن
سیستم های آبیاری تحت فشار است.
اکبری با بیان اینکه یک پروژه بزرگ دیگر در
زابل در  46هزار هکتار در حال اجرا است ،افزود :در
برنامه های آتی باید حدود  300هکتار از اراضی کشور
به روش های نوین آبیاری و مدرن آبیاری مجهز شود
که برای اجرای این پروژه ها موسسات تحقیقاتی باید
پای کار باشند زیرا بهره وری آب فقط به مدیریت
آبیاری برنمی گردد بلکه به مدیریت صنایع ماشین
آالت و  ...برمی گردد.
وی با اشاره به اینکه تنها راه نجات کشور ارتقای
بهره وری از آب کشاورزی است ،بیان داشت :بحث
مصرف آب کشاورزی که بحث جدیدی است از سال
گذشته آغاز شده و اکنون در مظان اتهام هستیم
که حدود  90درصد آب کشور را مصرف کنیم در
حالیکه فقط حدود  60تا  65درصد منابع آب کشور
را مصرف می کنیم .وی گفت :بایستی آب مصرفی
بخش کشاورزی را برای محصوالت اساسی مشخص
کنیم که برای همین منظور جلسه سند ملی آب را
هفته آینده داریم تا در سند ملی آب و میزان استفاده
گیاه و مشخص شدن استفاده از این آب در هر کدام از
بخش های کشور مشخص شود.
این مسئول اضافه کرد :در مجموع در مقطعی
بسیار بحرانی و حساسی در کشور هستیم و بار
سنگینی بر دوش ما هست و اگر با این میزان منابع
آب نقش راهی را آماده نکنیم کشور در آینده با مشکل
روبرو خواهد شد.

سرویس بانکها-
طرح ویژه بخشودگی
در
تاخیر
جرایم
بانک پارسیان تاپایان
شهریورماه  96تمدید شد.
به گزارش امتیاز و به
نقل از روابط عمومی بانک پارسیان؛ به منظور
تشویق مشتریان بدهکار در راستای بازپرداخت
و تسویه بدهی های خود و با هدف همراهی
با سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از
تولید و ایجاد فرصت های بیشتر اشتغال طرح
بخشودگی جرایم تاخیر تا پایان شهریور ماه سال
جاری تمدید شد.مشتریان ارجمند می توانند
برای دریافت آگاهی بیشتر از شرایط این فرصت
 ،به شعبه های بانک مراجعه نمایند.

قدردانی استاندار آذربایجان غربی از
مشارکت بانک ملت در امر مدرسه سازی

سرویس بانکها-
استاندار آذربایجان غربی در
نامه ای از مدیرعامل بانک
ملت به دلیل مشارکت این
بانک در امر مقدس مدرسه
سازی ،قدردانی کرد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
بانک ملت ،سعادت در این نامه با بیان این نکته
که بوستان علم و دانش به مدد مشارکت آگاهانه
و فعالیت های خیرخواهانه نیکوکاران مدرسه ساز،
شکوفایی روزافزون و نشاطی دل انگیز یافته ،آورده
است :این تالش ارزشمند که به تعبیر مقام معظم
رهبری ،جهادی مقدس نام گرفته است زمینه ساز
علم آموزی و پیشرفت خواهی دانش آموزان و آینده
سازان میهن عزیز اسالمی و برگ زرینی در کارنامه
سراسر افتخار نیکوکاران مدرسه ساز به شمار می
آید .استاندار آذربایجان غربی در این نامه مراتب
سپاس و قدردانی خود را از عمل خداپسندانه
بانک ملت در احداث یک باب مدرسه  ۶کالسه در
شهرستان میاندوآب ابراز داشته و عزت ،سربلندی
و توفیقات روزافزون دست اندرکاران این بانک را در
عرصه تعلیم و تربیت اسالمی و پیشگامی در عمل
نیک ،از خداوند متعال خواستار شده است.

نشست مدیران و روسای ستاد و شعب
تهران بانک گردشگری برگزار شد

سرویس بانکها-
دومین جلسه شورای
مدیران در قالب نشست
مدیران و روسای ستاد
و شعب تهران با حضور
مدیرعامل ،قائم مقام و
معاونین بانک گردشگری در محل سالن همایش
های ستاد مرکزی برگزار شد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
بانک گردشگری ،در این نشست علی اصغر سفری،
مدیرعامل بانک گردشگری با اشاره به فضای ایجاد
شده در مورد فعالیت بانک های کشور ،نقش
همکاران شعب را در جلب اعتماد مشتریان و بیان
واقعیت تالش های بانک ها در خدمت به فضای
اقتصادی کشور حیاتی دانست و گفت :از سوی
دیگر از نهادهای باالدستی کشور توقع داریم که
برخورد با بی انضباطی ها و بی انصافی ها در فضای
بانکی و مالی کشور را جدی تر از قبل دنبال کنند.
سفری با اشاره به پروژه های مهم و بزرگ اقتصادی
که بانک گردشگری در حال اجرا دارد تاکید کرد:
با اجرایی شدن این پروژه ها قطعا مردم و مشتریان
ما درخواهند یافت که چه اقدامات بزرگی توسط
بانک گردشگری در راستای تقویت اقتصاد کشور
انجام شده است .این گزارش حاکی است در این
نشست ،گزارش مدیریت بازرسی بانک در خصوص
عملکرد شعب در سال  ۹۵از منظر مقررات ،ساختار
سازمانی جدید بانک ،برنامه های آموزشی تدوین
شده با توجه به نواقص مطالعه شده در شعب و
مدل ارزیابی شعب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

