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اخبار
وزیر اقتصاد اعالم کرد

مجوز جذب  ۶۰میلیارد دالر سرمایه
خارجی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه
بازار سرمایه ،سال  ۹۸را با روند مناسبی آغاز
کرده است ،گفت :مجوز جذب  ۶۰میلیارد دالر
سرمایه خارجی صادر شد.
فرهاد دژپسند ،وزیر امور اقتصادی و
دارایی با تاکید بر اینکه یکی از ضرورتهای
رونق تولید ،بهبود ضریب بهرهبرداری از
ظرفیتهای موجود است ،گفت :تأمین منابع
را میتوان در حوزه داخلی و خارجی و با
استفاده از این ظرفیتها رقم زد.
وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه سال
گذشته سال خوبی را تجربه کرده و جهشی
در شاخصها داشت ،ادامه داد :بازار سرمایه
سال  ۹۸نیز شروع خوبی داشت ،اما سهم
آن در اقتصاد آنقدر که باید نیست که برای
توسعه و گسترش این بازار باید برنامه ویژه
طراحی شود.
رئیس کل بانک مرکزی:

صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
تاسیس میشود

رئیس کل بانک مرکزی از تاسیس صندوق
بیمه همگانی حوادث طبیعی با راهبری بیمه
مرکزی خبر داد.
عبدالناصر همتی با انتشار پیامی در
صفحه اینستاگرام خود نوشت :روز ۲۵
فروردین  ۹۸در جلسه شورای عالی هماهنگی
اقتصادی موضوع اهمیت بیمه حوادث طبیعی
و ضرورت انجام همگانی آن مورد تأکید قرار
گرفت.
این موضوع برای من از آن جهت
اهمیت بیشتری دارد که از  ۱۶سال پیش
دنبال تأسیس صندوق بیمه همگانی
حوادث طبیعی بودم .در دور اول مسؤلیتم
در بیمه مرکزی در سال  ۸۲موضوع تشکیل
صندوق را به صورت الیحه به دولت وقت
ارائه کردیم الیحه از آن سال در رفت و
برگشت بین بیمه ،دولت و مجلس بود و
تالش مسؤلین وقت بعد از من در بیمه
مرکزی هم به نتیجه نهایی نرسید.
نهایتاً در دور دوم مسؤلیت من در
بیمه مرکزی در سال  ۹۶به تصویب
مجلس رسید ،اما به خاطر ابهاماتی که
شورای محترم نگهبان در مورد بار مالی
آن مطرح کرد به دولت اعاده شد و…
اینک با مباحث انجام شده در جلسه امروز
شورای هماهنگی اقتصادی مطمئن شدم با
پیگیری وزیر محترم اقتصاد و بیمه مرکزی
بعد از  ۱۶سال و با توجه به حادثه خیز
بودن کشورمان ،این صندوق تأسیس و کار
خود را با راهبری بیمه مرکزی برای خدمت
رسانی به مردم شروع خواهد کرد.
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وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :

اشتغال قهرمانان ورزشی پیگیری میشود

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد:
موضوع اشتغال قهرمانان ورزشی ملی و بین المللی
در شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس جمهور و
با همکاری وزارت ورزش و جوانان و وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی دنبال می شود .
محمد شریعتمداری ،امروز در آستانه روز
جوان در نشست با تیم ملی کاراته کشورمان به
سرپرست سازمان تامین اجتماعی دستور داد
مشکالت اشتغال تیم ملی کاراته کشورمان را به
شکل ویژه پیگیری کند .
وی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را یک
نهاد بزرگ اجتماعی در کشور توصیف کرد و گفت:
تنها در سازمان تامین اجتماعی بالغ بر  42میلیون
نفر با این سازمان مرتبط هستند و اگر این تعداد
با صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه
اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر و مجموعه
کارگری و  ...جمع بسته شود به این نتیجه می
رسیم که حجم کثیری از ایرانیان با این وزارتخانه
ارتباط درجه یک دارند .
شریعتمداری یادآور شد :ورزش هم نشاط
است ،هم تفریح و هم امید و آینده را تضمین می
کند و اینکه گفته شده فکر ،عقل و اندیشه سالم در
بدن سالم است حرف درستی است چرا که وقتی
انسان به لحاظ فکری و روحی دچار مشکل می
شود تصمیمات نادرستی می گیرد.
وی افزود :اگر در جامعه نخبگان کشور ،نشاط
و سالمت از طریق ورزش حاکم شود آن کار از
طریق نخبگی ،با ارزش و دقت بیشتری پیش می
رود .اگر در جامعه ورزش کارگری کشور ورزش را
حاکم کنیم  ،نشاط و سالمت به آن جامعه برمی
گردد و کار و تولید همراه با عشق و با کیفیت و
همراه با رقابت سالم دنبال می شود .
شریعتمداری اضافه کرد :وقتی ورزشکاران،
مدال طال را میان دندان های خود می فشارند

نشاط و امیدی از این نوع قهرمانی ها به جامعه
منتقل و موجب احساس غرور تک تک انسان های
آن جامعه می شود ،بیماری که در بستر بیماری
است  ،شخصی که در کار خود موفق نیست  ،دانش
آموزی که در درس های خود موفق عمل نکرده
است و با شنیدن سرود جمهوری اسالمی ایران
درمسابقات ورزشی انگیزه های دوباره ای برای
زیستن و ادامه فعالیت های خود پیدا می کند و
با خود می گوید با عظمتی که ورزشکاران کسب
کرده اند من نیز می توانم موفق شوم  .این « من
می توانم « ها انگیزه های فراوانی برای تک تک
افراد جامعه دارد و از همین جهت ورزش های
قهرمانی برای ما اهمیت فراوان دارند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد:
گسترش ورزش همگانی نیز دارای اهمیت فراوان
است و از مسئولیت های اصلی وزارت ورزش و
جوانان به شمار می رود و در این زمینه معاونت
فرهنگی  -اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه

اجتماعی نیز تالش هایی داشته و باید گام های
سریعتری دراین زمینه ها برداشته شود .
شریعتمداری خاطرنشان کرد :تاکید بر حرکت
به سمت ورزش قهرمانی به این دلیل است که
افراد با دیدن قله های قهرمانی عالقمند به ورزش
های عمومی می شوند و ما همگی در دوران جوانی
این مسیر را طی کرده ایم و بنده نیز توفیق داشته
ام در دوره ای در انجمن ملی کاراته فعالیت داشته
باشم .
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد:
ورزش به انسان قدرت ،استقامت ،پایداری می دهد
و بنده به وجود همه شما افتخار می کنم .
وی تاکید کرد :برای گسترش فرهنگ ورزش
در بخشی که به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
بازمی گردد با جدیت و دقت تالش می کنیم .
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :باید
نوع هزینه کردها درتمام کشور و به ویژه در جامعه
اقتصادی و ورزشی کشور اصالح شود و در این

زمینه تجربیات جهانی وجود دارد  .باید به تمام
شاخه های ورزشی کشور که می توانند امید بخش
باشند توجه شود  ،اکنون میزان سهمی که در
اقتصاد ورزش هزینه می شود درمقایسه با میزان
سهمی که قهرمانان ما در عرصه های گوناگون از
حضور در قله های جایگاه حرفه ای از آن بهره مند
می شوند مناسب نیست .
شریعتمداری خاطرنشان کرد :در ابتدا
مسئولیت ساماندهی به اقتصاد ورزش با وزارت
ورزش و جوانان است و ما در کنار آنان می توانیم
این کمک ها را با امکانات خوبی که داریم و با توجه
به ارتباط مهمی که مسائل اجتماعی و سالمت
جامعه با ورزش دارد دنبال کنیم .
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی یادآور شد:
ورود اعتیاد و ناهنجاری های اجتماعی در کشور و
آثار آن بر جامعه کار و تولید به این دلیل است که
به اندازه کافی به ورزش توجه نشده است و حتما
ورزش جایگزین بزرگ و موثری برای یک جوان به
جای پرداختن به فعالیت هایی است که او را به
سمت فنا و نیستی سوق می دهد؛ بنابراین سرمایه
گذاری در ورزش ،سرمایه گذاری بسیار بزرگ و
ارزشمندی در حوزه سالمت و بهداشت روان،
رهایی از گرفتاری های ناشی از اعتیاد و تبهکاری
هایی است که درنتیجه خود باختگی های ناشی
از رفتن به سمت افیون پدید می آید و پادزهر
بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی ورزش است .
شریعتمداری گفت :امیدوارم تیم ملی کاراته
کشورمان در مسابقات پیش رو قله های رفیعی را
فتح کنند و با نشاط بروند و بازگردند .
وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد:
در ورزش هایی مانند فوتبال ،تبلیغ به همراه خود
ورزش است اما در بسیاری از رشته های ورزشی
مظلومیت هایی است که باید جبران شود و در
حوزه کاراته نیز این مظلومیت وجود دارد .

وزیر صنعت :رونق تولید به معنای احیای بنگاههای مشکلدار نیست

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه رونق تولید را نباید
مترادف با احیای واحدهای بحراندار بدانیم ،افزود :بخش عمده ای از
واحدهای تولیدی مشکلی ندارند.
رضا رحمانی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره
به افزایش اهمیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال  ،۹۸گفت:
مهمترین بخشی که میتواند برای رونق تولید فعالیت کند ،ستاد
تسهیل است که هم قانون به صراحت بر ماهیت و فعالیت آن تاکید
کرده و هم دستگاههای مهم در آن عضو هستند.
وی با بیان اینکه مهمترین رکن در اثرگذاری ستاد تسهیل،
انگیزه کارکنان و مدیران آن است ،افزود :ستاد تسهیل باید از
دستگاههای دیگر همچون قوه قضائیه نیز برای حضور در جلسات
دعوت و اینجا را به ستادی پای کار برای تولید تبدیل کند.
رحمانی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای مدیریتی
برای بهبود جایگاه ستاد تسهیل ،اظهار کرد :در اجرای مصوبات

مشکالتی وجود دارد و به طور کلی کار در ستاد سخت است ،از
این رو ،کسانی باید در ستاد به کار گرفته شوند که از انگیزه کافی
برخوردارند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت باالی تولید در
کشور اظهار کرد :به همراه وزیر کشور نامه مشترکی به سران سه قوه
درباره مشکالت تولید نوشتیم که آنها تاکید کردند هر کجایی نیاز به
اصالح قوانین است به ما منتقل کنید.
وی با بیان اینکه تشکلها حضورشان در ستاد ضعیف است و
باید با انگیزه در ستاد حضور یابند ،افزود :استانها درخواست برگزاری
جلسات ستاد ملی با حضور مسئوالن استانی را دارند که در این زمینه
پیشنهاد میکنم جلساتی از ستاد ملی را با حضور استانداران برای
ارائه گزارشی از وضعیت استانی برگزار کنید.
او با تاکید بر لزوم فعال شدن دبیرخانه ستاد تسهیل گفت:
مواردی به ستاد تسهیل ارجاع میشود که ضرورت دارد کمیته

کارشناسی درباره آنها نظر داده و برای اعضا ارسال کند تا اگر آنها
نیز تأیید کردند ،بدون مطرح کردن در جلسه و گرفتن زمان ،آن را
مصوب کنیم.

بانك
تازه ترین اخبار از کمک های بانک
ملی ایران به هموطنان سیل زده

کمک های خودجوش کارکنان بانک ملی
ایران به هموطنان سیل زده در کنار کمک های
سازمانی همچنان ادامه دارد.
به گزارش امتیاز ،شرکت توسعه صنایع
بهشهر در مناطق سیل زده استان گلستان،
فارس ،کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان انواع
اقالم بهداشتی و خوراکی توزیع کرد .شرکت
پتروشیمی شازند نیز از تخصیص وجه نقد ،کاال و
تجهیزات راه سازی به سیل زدگان استان لرستان
خبر داد .کارکنان بانک ملی ایران در ادارات امور
شعب استان های گیالن ،زنجان ،بوشهر ،مازندران،
کرمانشاه ،قزوین ،تهران ،البرز ،سمنان ،کهگیلویه و
بویر احمد ،ایالم ،آذربایجان شرقی و کردستان نیز
هر کدام به سهم خود بخشی از حقوق ماهیانه را
به حساب سیل زدگان واریز و یا کمک های نقدی
و غیرنقدی را به این دسته از هموطنان عزیز اهدا
کرده اند .همچنین پس از هماهنگی با جمعیت
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران ،یک فقره کارت
به شماره  6037997544999999برای شماره
حساب  0199999999003به منظور جمع آوری
کمک های مردمی در بانک ملی ایران اختصاص
یافته است.
چقازردی در دیدار نوروزی با مدیران شرکت سرمایه:

نظام بانکی در کنار دولت و مردم برای
حمایت از رونق تولید است

مدیرعامل بانک سپه در دیدار با مدیران
شرکت سرمایهگذاری امید از آنان خواست تا
با بکارگیری ظرفیتهای عظیم موجود در این
شرکت ،پررنگتر از گذشته در رونق تولید
کنار بانک سپه نقش آفرین باشند.محمدکاظم
چقازردی در دیدار نوروزی با مدیران شرکت
سرمایهگذاری امید و شرکتهای تابعه آن
ضمن تبریک سال نو و فرا رسیدن ماه شعبان و
والدت حضرت امام حسین(ع) بر لزوم همراهی
و همدردی خانواده بزرگ بانک سپه با خانواده
سیلزدگان بر تالش برای کاهش آالم آنان تأکید
کرد.رئیس هیئت مدیره بانک سپه با اشاره به
نامگذاری سال  ۹۸بنام رونق تولید از سوی مقام
معظم رهبری اظهار داشت :نامگذاری سالهای
متمادی از سوی مقام معظم رهبری بیانگر
شناخت دقیق و اشراف کامل ایشان به نظام
اقتصادی کشور است.وی با بیان اینکه شرایط
اقتصادی ما متأثر از دالیل مختلف است افزود:
بانک سپه در موضوع مهم رونق تولید همواره
جزو بانکهای موفق بوده و کارنامه مطلوبی
ارائه کرده است.مدیرعامل در خصوص ارسال
نامه به رئیس جمهوری و اعالم آمادگی بانک
سپه برای حمایت از طرح رونق تولید و تخصیص
و تأمین اعتبار به میزان  ۱۰هزار میلیارد ریال
برای واحدهای تولیدی خسارت دیده در سیل
اخیر اظهار داشت :نظام بانکی در شرایط حساس
کنونی کنار واحدهای تولیدی و مردم خواهد بود.

