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رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی
هر بشکه نفت خام آمریکا دیروز با ۰.۱ درصد افزایش معادل 
به ۶۲ دالر و ۱۰ سنت رسید. قیمت نفت برنت نیز با ۹ سنت، 

معادل ۰.۱ درصد افزایش به ۶۵ دالر و ۵۸ سنت رسید.
هر بشکه نفت خام آمریکا در روز جاری با ۶ سنت، معادل 
۰.۱ درصد افزایش به ۶۲ دالر و ۱۰ سنت رسید. در این میان 
قیمت نفت برنت در روز جاری با ۹ س��نت، معادل ۰.۱ درصد 

افزایش به ۶۵ دالر و ۵۸ سنت رسید.
اقتصاد این کشور در ماه فوریه بیشترین اشتغال زایی را در 
طی بیش از یک سال و نیم گذشته داشته و تعداد فرصت های 
ش��غلی ایجاد شده در بخش غیرکش��اورزی در ماه گذشته به 

۳۱۳ هزار مورد رس��یده است. گفتنی است در بازار های نفت، 
هفته گذشته شرکت های انرژی آمریکایی برای اولین بار در طی 
۲ ماه اخیر تعداد س��کو های حف��اری خود را کاهش دادند و با 

تعطیلی ۴ سکو تعداد کل سکو ها را به ۷۹۶ سکو رساندند.

تاپایان فروردین ۹۷؛
هیچ کاالیی گران نمی شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هیچ کاالیی از 
امروز تا پایان فروردین س��ال ۹۷ گران نمی ش��ود و مردم بــــازار روز

می توانند تخلف ها را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
به گزارش ایسنا، سیدمحمود نوابی در پنجمین همایش حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان اس��تان هرمزگان با بیان اینکه عملیاتی ش��دن ماده ۶ قانون 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان از کارهای خوبی اس��ت که این ماده قانونی 
در کل کش��ور باید اجرایی شود، اظهار کرد: اگر این قانون نهادینه شود، رقابت 

مثبتی را در ارائه خدمت مناسب به مصرف کنندگان شاهد خواهیم بود.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه در هر 
کشوری متناسب با سیاست ها، بازار کنترل می شود و باید سامانه فروش کشوری 
داش��ته باشیم، از صنعت به عنوان بهترین حوزه برای س��رمایه گذاران نام برد و 

گفت: برای استمرار اشتغال و تولید همه دستگاه ها باید همکاری داشته باشند.
وی در پایان بر تکریم و حمایت از س��رمایه گذاران تاکید کرد و افزود: در 

جامعه اسالمی سرمایه گذاران نباید نگران بازار باشند.

با ثبت رشد ۸ درصدی؛
ین باال گرفت تب مصرف بنز

جدیدترین میزان مصرف بنزین کش��ور حکایت از رشد 
هش��ت درصدی مصرف ای��ن فرآورده نس��بت به مدت پتـــــرول

مشابه سال گذشته دارد.
به گزارش ایسنا، براساس آخرین آمار میانگین مصرف بنزین کشور از ابتدای 
سال تا ۱۹ اسفندماه ۸۰ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بوده است که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته )۷۴ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر( ۸درصد رشد داشته است.
میانگین مصرف بنزین از ابتدا تا ۱۹ اسفندماه نیز ۸۰ میلیون و۲۰۰ هزار لیتر 
بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۴ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر 
بوده حدود ۷.۵ درصد رش��د داشته است. میانگین مصرف بنزین کشور از ابتدای 
سال تا ۳۰ بهمن ماه ۸۰ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بوده است که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته )۷۴ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر( ۸ درصد رشد داشته است.
براساس این گزارش، همچنین میانگین مصرف بنزین از ابتدا تا انتهای بهمن ماه 
۷۷ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 

۷۱ میلیون و ششصد هزار لیتر بوده حدود ۸.۵ درصد رشد داشته است.

اخبار

افتتاح شعبه 327 بانک پارسیان
شعبه کوی فردوس تبریز به عنوان ۳۲۷مین 
ش��عبه بانک پارس��یان با حضور مسئولین 
بانک پارسیان، رئیس خانه صنعت و معدن 
اس��تان آذربایجان ش��رقی و برخی مدیران 
عامل شرکت های برتر صنعتی وغذایی استان آذربایجان 

شرقی، درتاریخ ۲۰ اسفندماه گشایش یافت.
مریم وحیدنیا، سرپرست روابط عمومی بانک پارسیان 
با بیان اینکه افتتاح این ش��عبه تقریب��ا مقارن با آغاز به 
کار همزمان چهار ش��عبه بانک پارسیان در سال ۱۳۸۰ 
می باش��د که سرآغاز ش��یوه ای نوین در خدمت رسانی و 
رفتار مشتری مدارنه در کسب و کار خود بود، افزود: بانک 
پارس��یان در عرصه های مختلف خدمت رس��انی با ارایه 
خدمات و محصوالت نوآورانه به عنوان یک بانک پیشتاز، 

الگوآفرین و نمونه شناخته شده است.

 حضور گسترده  بانک پاسارگاد 
در عرصه های بین المللی

عضو هیات مدیره بانک پاس��ارگاد از افتتاح 
نخستین شعبه خارجی این بانک در آینده 
نزدی��ک در هن��د خب��ر داد و گف��ت: این 

شعبه کارگزار تمام بانک های کشور است.
مصطفی بهشتی روی با بیان اینکه بانک پاسارگاد از 
سال ۸۴ که وارد عرصه بانکی شد، چشم انداز بلندی را 
مدنظر قرار داده است، اظهارداشت: با کار عملیات داخلی 
نمی توان به اهداف رس��ید و باید عملیات بین المللی را 
هم انجام داد  و ابعاد کیفی و اس��تانداردهای بین المللی 
را م��د نظر ق��رار داد و ضمن توجه به مس��ئولیت های 

اجتماعی، با بزرگترین بانک ها رقابت کرد.

یافت تسهیالت اشتغال زایی جزئیات و نحوه در
تسهیالت اشتغال به دلیل جلوگیری از انحراف منابع 
و هزینه کرد در محل اش��تغال زایی، تنها به متقاضیانی 

ارائه می شود که مراحل اعالم شده را طی کنند.
یکی از مهمتری��ن طرح های ایجاد اش��تغال زایی، در 
راس��تای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در 
مناطق روس��تایی و عشایری از محل صندوق توسعه ملی 
براس��اس پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس شورای اسالمی 
است. براساس این طرح، قرار است تسهیالت اشتغال زایی 
صرفا به متقاضیانی پرداخت شود که طرح آنها اشتغال زا و 
البته اقتصادی باشد تا تجربه تلخ طرح های ادوار مختلف که 
منجر به بدهکاری بیکاران شد، تکرار نشود. بنابراین در این 
فرایند متقاضیان اصلی اشتغال زایی شناسایی خواهند شد.

در مرحله نخس��ت پس از اینک��ه متقاضیان طرح 
خ��ود را در س��امانه کارا kara.mcls.gov.ir ثب��ت 
کردن��د، فرایند پذی��رش، بررس��ی و تصویب طرح های 
سرمایه گذاری و کس��ب و کارهای اشتغال زا در مناطق 

هدف اجرای طرح در استان ها آغاز می شود.

شرکت های دانش بنیان 
 یکی از رکن های

اقتصاد مقاومتی است
 

پژوهش��گر و مولف کتاب اقتصاد 
مقاومتي گفت: ما افق های بسیار گفت وگـــو

بلند و نویدبخشی را در طي مسیر 
پیش��رفت در مقابلمان داریم بدیهی است که حرکت به 

سمت این افق ها، معارضان و معارضه هایی هم دارد.
دکتر صمدی افش��ار در گفت وگو با بس��یج افزود: 
بعضی از ای��ن معارضه ها انگیزه ه��ای اقتصادی دارد، 
بعضی انگیزه های سیاسی دارد؛ بعضی منطقه ای است، 
بعضی بین المللی است. این معارضه ها در مواردی هم 
منتهی می شود به همین فش��ارهای گوناگونی که بر 
کش��ور غالب مي گردد فشارهای سیاسی، تحریم، غیر 
تحری��م، فش��ارهای تبلیغاتی. واژه اقتص��اد مقاومتي 
اولین بار در دی��دار کارآفرینان با مقام معظم رهبری 
در ش��هریور س��ال ۱۳۸۹ مطرح گردی��د. در همین 
دیدار، رهبر معظم انقالب »اقتصاد مقاومتی« را معنا و 
مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور 
به کارآفرینی نیز دو دلیل »فشار اقتصادی دشمنان« و 

»آمادگی کشور برای جهش« را معرفی نمودند.
صمدی افشار خاطرنش��ان کرد: در همان سال ها 

هم��ه کس��انی که ناظ��ر مس��ائل گوناگ��ون بودند، 
می توانس��تند حدس بزنند که هدف دش��من، فشار 
اقتصادی بر کشور است. معلوم بود و طراحی ها نشان 
می داد که هدفش��ان بر روی اقتصاد کش��ور متمرکز 
گردیده اقتصاد کشور ما برای آنها نقطه مهمی است. 
هدف دش��من ای��ن بود که ب��ر روی اقتصاد متمرکز 
شود، به رشد ملی لطمه و به اشتغال لطمه وارد کنند 
طبعاً رفاه ملی دچار اختالل و خطر شود، مردم دچار 

مشکل و دلزده گردند، از نظام اسالمی جدا شوند. 
وی اظه��ار کرد: هدف فش��ار اقتصادی دش��من 
این اس��ت، و این محس��وس بود و این شعارهای سال 
حلقه های��ی بودند برای ایجاد ی��ک منظومه کامل در 
زمینه مس��ائل مربوط به اقتصاد؛ یعنی اصالح الگوی 
مصرف، مس��ئله جلوگیری از اس��راف، مس��ئله همت 
مضاعف و کار مضاعف، مسئله جهاد اقتصادی، و تولید 
مل��ی و حمایت از کار و س��رمایه ایران��ی. که از طرف 
مقام معظم رهبري مطرح گردید به عنوان ش��عارهای 
زودگذر مطرح نگردید این موضوعات ملزوماتي بودند 
که می توانس��ت حرک��ت عمومی کش��ور را در زمینه 

اقتصاد ساماندهی کند؛ و جهش ایجاد نماید.
ای��ن محقق تاکید کرد: اقتص��اد مقاومتی یعنی 
آن اقتصادی که در ش��رایط فشار، در شرایط تحریم، 
در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند 

تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.
وی ب��ا بیان اینک��ه اقتصاد مقاومتی مهم اس��ت. 
البت��ه اقتصاد مقاومت��ی الزامات��ی دارد، گفت: مردمی 
ک��ردن اقتصاد، ج��زو الزامات اقتصاد مقاومتی اس��ت. 
این سیاس��ت های اص��ل ۴۴ که اعالم ش��د، می تواند 
ی��ک تحول به وجود بیاورد؛ و این کار باید انجام بگیرد. 
صمدی افش��ار اظهار کرد: البته کارهایی انجام گرفته و 
تالش های بیشتری باید بشود. بخش خصوصی را باید 
توانمند گردد؛ هم به فعالیت اقتصادی تش��ویق بشوند، 
هم سیس��تم بانکی کشور، دستگاه های دولتی کشور و 
دستگاه هایی که می توانند کمک کنند، کاهش وابستگی 

به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است. 
این محقق تش��ریح کرد: ما اگر بتوانیم از همین 
فرصت که امروز وجود دارد، اس��تفاده کنیم و تالش 
کنی��م نفت را ب��ا فعالیت های اقتص��ادی درآمدزای 
دیگری جایگزین کنی��م، بزرگ ترین حرکت مهم را 

 در زمین��ه ی اقتص��اد انجام داده ای��م. امروز صنایع 
دانش بنیان از جمله ی کارهایی اس��ت که می تواند 
این خ��أ را تا می��زان زیادی پر کن��د. ظرفیت های 
گوناگونی در کش��ور وجود دارد که می تواند این خأ 
را پر کند. مس��یر حرکتمان بایدبه این سمت گمارده 
ش��ود برویم به س��مت این که هرچه ممکن اس��ت، 

وابستگی خودمان را کم کنیم.
وی ب��ا بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی، یک رکن 
اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است، تصریح کرد: 
اقتصاد باید مقاوم باش��د؛ بای��د بتواند در مقابل آنچه 
که ممکن است در معرض توطئه دشمن قرار بگیرد، 

مقاومت کند.
صمدی افشار عنوان کرد: باالخره اقتصاد مقاومتی 
معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم 
که هم روند رو به رش��د اقتصادی در کشور محفوظ 
بماند، هم آس��یب پذیری اش کاهش پیدا کند. یعنی 
وضع اقتصادی کش��ور و نظام اقتصادی جوری باشد 
ک��ه در مقاب��ل ترفندهای دش��منان که همیش��گی 
و به ش��کل های مختل��ف خواهد بود، کمتر آس��یب 
ببین��د و اختالل پی��دا کند. یکی از ش��رایط تحقق 
این موضوع اس��تفاده از هم��ه ظرفیت های دولتی و 
مردمی است؛ هم از فکرها و اندیشه ها و راهکارهایی 
که صاحب نظ��ران می دهند، اس��تفاده کنیم وهم از 

سرمایه ها استفاده شود.
وی ادامه داد: دانشگاه ها، دستگاه های دولتی و هم 
تمام مردم که خوش��بختانه توانائی و استعداد این کار 
را دارن��د، چه از لحاظ علمی، چه از لحاظ توانایی های 
مالی، باید تالش کنند مس��ئولیت زمان خود و مقطع 
تاریخی حساس خود را بشناسند و به آن عمل کنند.

این پژوهش��گر بیان کرد: یک مسئله ی دیگرکه 
می تواند موضوع مهمي در سرفصل اقتصاد مقاومتی 
باشد اقتصاد دانش بنیان است. این بخش شرکت های 
دانش بنیان و فعالیت های اقتصادی دانش بنیان خیلی 
مس��یر باز و امیدبخشی است. در کشور استعدادهای 
برجس��ته ای وجود دارند ک��ه می توانند در این مورد 
کم��ک کنند. همی��ن ش��رکت های دانش بنیان، این 
یکی از بهترین مظاهر و یکی از مؤثرترین مؤلفه های 
اقتصاد مقاومتی هس��تند که قطع��ا در این خصوص 

باید جدي گرفته شوند.

بانک مرکزی  نظارتی  معاون 
از توافق با ستاد کل نیروهای پشـت باجـه

نیروهای مس��لح برای ادغام 
بان��ک مهر اقتصاد و تعاونی اعتباری ثامن در بانک 

انصار خبر داد.
فرشاد حیدری در نشست خبری اظهار داشت: 
هدف از این ادغام تاس��یس یک بان��ک باثبات تر و 
س��الم تر است. وی اظهار داشت: توافق تقریبا انجام 
شده اس��ت، روزانه انجام کار را پیگیری می کنیم و 

امیدواریم تا بهار سال آینده نهایی شود.
حیدری در این رابطه به سپرده گذاران دو بانک 
و تعاونی اعتبار اطمینان داد که نگران سپرده های 
خود نزد آنها نباش��ند. وی در ادامه تاکید کرد: این 
دو موسس��ه و بانک در فرایند ادغام مورد حمایت 
بان��ک مرکزی قرار دارند و در صورت بروز مش��کل 

برای آنها اقدامات مورد نیاز را انجام خواهد داد.
حیدری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس 
از اعالم خبر ادغام موسس��ه ثام��ن و مهر اقتصاد 
در اوایل س��ال ۹۶ مشکالت متعددی برای این دو 
نهاد مالی به وجود آمد و موسس��ه ثامن با بحران 
نقدینگی مواجه ش��د، اما چرا بانک مرکزی کمکی 
برای تامین این نقدینگ��ی انجام نداد، گفت: خبر 
اول ادغام از ناحیه بانک مرکزی مطرح نش��د بلکه 
از ط��رف مدیرعامل یکی از موسس��ات بود و نظر 
شخصی اش را بیان کرد. وی ادامه داد:  موسسه ای 
که مدیرعامل آن این خبر را در اوایل سال مطرح 
کرد جزء این ادغام نیست و ضمن اینکه تذکر الزم 

به آن مسئول داده شده است.
مع��اون نظارتی بانک مرکزی در پاس��خ به این 
پرسش که چرا بانک مرکزی هیچ کمک برای تامین 
نقدینگی موسسه ثامن نکرد، گفت: بانک مرکزی به 
سه روش در تامین نقدینگی موسسه ثامن همکاری 
کرد که البته نیازی به تش��ریح جزئیات آ ن در این 
جلس��ه نیس��ت. اگر همکاری بانک مرک��زی نبود 

هم اکنون مشکالت این موسسه حادتر بود.
حی��دری همچنین گفت: بان��ک مرکزی ۲۰ 
هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سپرده گذاران 
موسس��ات غیرمج��از اختصاص داده اس��ت. وی 
افزود: متناس��ب با این اعتبار اموال و دارایی از این 

موسسات گرفته شده است.

 نتایج اجرای قانون
تنظیم بازارهای غیرمتشکل پولی

مع��اون نظارت��ی بانک مرک��زی با اش��اره به 
مش��کالت پیش آم��ده ب��رای برخ��ی صندوق ها 
و تعاونی ه��ای اعتب��ار خاطرنش��ان ک��رد: بح��ث 
صندوق ه��ای قرض الحس��نه و تعاونی ه��ا به قبل 
از انقالب ب��از می گردد که برخ��ی در اعتراض به 
بانکداری رب��وی با رویک��رد خیرخواهانه اقدام به 
تاسیس صندوق قرض الحسنه کرده بودند. در دهه 
۵۰ سازمان تعاون روستایی ایجاد شد که بتواند به 

کشاورزان خدمات مالی ارائه کند.
حیدری افزود: پس از انقالب با تصویب قانون 
بانکداری بدون ربا، ربوی بودن نظام بانکی منتفی 
ش��د و عموم صندوق ها در دهه ۶۰ ایجاد ش��دند 
و تحت پوش��ش س��ازمان اقتصاد اس��المی بودند 
و برخ��ی نیز به طور مس��تقل فعالی��ت می کردند. 
بس��یاری از این صندوق ها منش��اء خیر بودند اما 
برخی نیز به دلی��ل تخلفاتی که صورت گرفت در 

دهه ۸۰ دچار مشکل شدند.
حیدری اظهار داشت: تاسیس وزارت تعاون در 
دهه ۷۰ منشاء دخالت در نظام پولی شد که اقدام به 
صدور مجوز تعاونی های کارگری، صنفی و کارمندی 

کرد که قرار بود در محل کار به اعضای صنف 
خود خدمت ارائه کند. با این حال در ادامه 
تع��دادی از این تعاونی ها به وظایف خود 
عمل کردن��د، تعدادی از چارچوب خارج 
ش��دند و با گسترش ش��عب خود بدون 

دریافت مجوز و ارایه خدمات به 
اشخاص غیرعضو، زمینه ساز 

بروز مشکل شدند.
اف��زود:  وی 

فعالی��ت  اوج 
این تعاونی ها 
ب��ه  ک��ه 

تعاونی های اعتبار آزاد مش��هورند، ب��ه دهه ۸۰ باز 
می گردد که س��بب ش��د بانک مرک��زی الیحه ای 
تهیه کند تا بازار غیرمتشکل پولی ساماندهی شود. 
وی با یادآوری اینکه این قانون در س��ال ۱۳۸۳ به 
تصویب مجلس رسید و سپس آیین نامه های آن تا 
سال ۱۳۸۶ تهیه و به بانک مرکزی ابالغ شد، اظهار 
داش��ت: از این تاریخ به بعد ساماندهی موسسه های 
قرض الحس��نه صندوق ه��ای اعتب��ار، لیزینگ ها و 

صرافی ها در دستور کار بانک مرکزی است.
وی افزود: در مورد صرافی های این کار با سرعت 
بیش��تری انجام و در مورد شرکت های لیزینگ نیز 
به نحو قابل قبولی س��اماندهی ش��د. تقریبا ۹۵۰ 
صن��دوق قرض الحس��نه برعهده س��ازمان اقتصاد 
اس��المی قرار گرفته اس��ت و برای بقیه صندوق ها 
مهلت داده شده تا با مقررات بانک مرکزی تطبیق 

داده یا با صندوق های دیگر ادغام شوند.
وی اف��زود: ب��ه این ترتی��ب صندوق های تک 
ش��عبه ای می توانند از بانک مرکزی مجوز بگیرند 

و فعالیت کنند.

 مجوز فعالیت به 250 تعاونی اعتبار
برای فعالیت تک شعبه ای

حیدری درباره ساماندهی موسسه های 
اعتباری نیز گفت: به آنها مهلت داده شد 
تا در مدت یکس��ال خود را با مقررات 
تطبی��ق دهند؛ تاکن��ون ۲۵۰ تعاونی 
اعتبار از بانک مرکزی مجوز گرفته اند 
و همچنان می توانند در 
قال��ب تعاونی اعتبار 
ی  من��د ر کا
لی��ت  فعا
وی  کنند. 
تاکید کرد: 
ه  ر ب��ا ر د

تعاونی ه��ای اعتبار صنف��ی هن��وز آیین نامه ای در 
ش��ورای پول و اعتبار تصویب نشده است و بنابراین 

مجوزی برای این تعاونی ها نداریم.

هیچ موسسه غیرمجازی نداریم
مع��اون بانک مرکزی با بی��ان اینکه قول داده 
بودیم که سال ۹۶ س��ال پایانی فعالیت موسسات 
غیرمجاز در کش��ور باش��د، اظهار داشت: اکنون با 
اطمینان می توان گفت که هیچ موسس��ه غیرمجاز 

موثری در کشور فعال نیست.
حیدری با یادآوری مش��کالتی که موسس��ات 
غیرمجاز ب��رای نظام پولی کش��ور ایجاد کرده اند، 
گفت: فعالیت اینها س��بب فعالیت مخرب در نرخ 
س��ود سپرده در بانک ها ش��ده بود که قیمت تمام 
شده پول را افزایش می داد و نتیجه آن ایجاد تورم 
و فش��ار به معیش��ت مردم بود. وی ب��ا بیان اینکه 
اداره کنن��دگان این موسس��ات فاقد دانش الزم در 
حوزه اقتصادی و بانکی بودن��د، گفت: اینها وجوه 

مردم را در مسیرهای پر ریسک قرار دادند.
مع��اون نظارت��ی بانک مرکزی با بی��ان اینکه 
اقدام ه��ای ان موسس��ات س��بب ایج��اد تنش در 
بازارهای دیگر می ش��د، گفت: س��رمایه گذاری در 
مس��کن، ارز و خرید طال از مش��کالتی بود که این 

موسسات برای اقتصاد بوجود می آوردند.
وی با بیان اینکه مدیران این تعاونی ها ریسک های 
فراوانی را به س��پرده گذاران تحمی��ل کردند، اظهار 
داشت: الزم بود عرصه نظام مالی کشور از وجود این 
موسسات پاک شود که با همکاری سه قوه این اقدام 
انجام شد. حیدری تصریح کرد: ساماندهی موسسات 
غیرمجاز مظهر همدلی سه قوه و تالش بانک مرکزی 
اس��ت که اثر آن را در کاهش قیمت تمام شده پول 
در نظام بانکی و ارزان ش��دن تس��هیالت اعطایی به 

مصرف کنندگان پول خواهد شد.

رفع خالءهای نظارتی بانک مرکزی
وی با اشاره به همکاری مجلس شورای اسالمی 
در س��اماندهی این موسس��ات گفت: سال گذشته 
خالء های قانونی در برخورد با متخلفان موسس��ات 
غیرمجاز وجود داشت که در نهایت در قالب برنامه 
ششم پیشنهادهای بانک مرکزی به تصویب رسید 

و می ت��وان گفت ک��ه امکان ایجاد هیچ موسس��ه 
غیرمجازی در کش��ور وجود ندارد و بانک مرکزی 

می تواند با قاطعیت با متخلفان برخورد کند.
حیدری اظه��ار داش��ت: در س��اماندهی بازار 
غیرمتش��کل پولی، صاحبان س��هام و افراد ذینفع 
که نگران بودند که تخلفات آنها افش��ا ش��ود، سعی 
کردند که در این مس��یر س��نگ اندازی کنند که با 
وجود تالش آنها، با حمایت سران سه قوه و کمیته 
منتخب آنها با قاطعیت و صبوری و تحمل مشکالت، 
این مسیر به سرانجام رسید و امروز در مطلوب ترین 

وضعیت در ساماندهی این موسسات قرار داریم.

ارجاع پرونده تخلفات موسسات به قوه 
قضاییه

وی با بی��ان اینکه بانک مرکزی متناس��ب با 
هر تعاونی غیرمجاز و دارایی آن سیاس��ت و برنامه 
مخص��وص آن طراحی کرده اس��ت، گف��ت: برای 
تعاونی های فرشتگان، البرز ایرانیان، وحدت، افضل 
توس، بدر توس و صندوق قرض الحس��نه ولیعصر 
میمنت آباد رباط کریم امس��ال س��اماندهی شدند. 
پرون��ده تخلفات صاحب��ان این تعاونی ه��ا در قوه 

قضاییه در دست رسیدگی است.
وی گفت: نخس��تین تعاونی که ساماندهی آن 
از س��ال ۹۵ آغاز شد، فرشتگان بود که ۴۵۸ هزار 
نفر س��پرده گذار داشت؛ براساس مصوبه سران قوه 
مقرر شد در این تعاونی سپرده های تا ۲۰۰ میلیون 
تومان را پرداخت کنیم که سود حساب ها از تاریخ 
انحالل یعنی ش��هریور ۹۴ به بعد پرداخت نش��ود 
ضم��ن اینکه دارندگان س��اب های بی��ش از ۲۰۰ 
میلی��ون تومان نیز به می��زان ۲۰۰ میلیون تومان 
گرفتند. وی توضیح داد: دلیل عدم پرداخت س��ود 
به این دلیل اس��ت که میزان دارایی های شناخته 
شده آن کمتر از بدهی آن به سپرده گذاران است.

وی گفت: ۹۹ درصد س��پرده گذاران فرشتگان 
تعیین تکلیف ش��ده اس��ت و یک درصد باقیمانده 
پس از بررس��ی های هیات تصفی��ه درباره پرداخت 
آنه��ا تصمیم گیری می ش��وند. وی اف��زود: تعاونی 
دومی که ساماندهی شد، البرز ایرانیان بود که ۴۴ 
هزار و ۷۸۱ نفر س��پرده گذار ش��د که قرار شد به 

اعضای آن تا ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی خبر داد

ادغام یک تعاونی و ۲ بانک

معاون وزی��ر صنعت از اختص��اص ۱۲۰۰ 
توسعه میلیارد تومان اعتبار برای اش��تغال زایی در مسیر 

معادن مناطق روستایی و محروم خبر داد.
ب��ه گ��زارش مهر، مه��دی کرباس��یان در مراس��م امضای 
توافقنام��ه همکاری در حوزه اش��تغال زایی با وزارت تعاون، کار 
و رف��اه اجتماعی ب��ا بیان اینکه ۱.۵ میلی��ارد دالر بودجه برای 
اش��تغال مناطق روس��تایی در مجلس به تصویب رسیده است، 
گفت: با مدیریت وزارت کار و سازمان توسعه و نوسازی معادن، 
توافق نامه ای امضا خواهد س��د که مس��یر انجام کار مش��خص 
خواهد شد. در این میان معادن کوچک که در مناطق روستایی 

و محروم قرار دارند وام تا س��قف ۱۵ میلیارد تومان وام دریافت 
خواهند کرد که با تضمین صندوق بیمه معدن واگذار می شود.

وی تصریح کرد: همکاری بین ایمیدرو و وزارت کار و معاونت 
توس��عه روستایی ریاس��ت جمهوری، کار به نحوی پیش خواهد 
رفت ک��ه از ۱.۵ میلیارد دالر بودجه ای��ن بخش ۱۲۰۰ میلیارد 
تومان در حوزه معدن خواهد بود و صندوق بیمه معدنی هم وارد 

کار خواهد ش��د. به گفته کرباسیان، با تالش بانک ها، پیش بینی 
می شود که به توسعه معدن و فراوری مواد معدنی منجر شود.

عیس��ی منصوری معاون اش��تغال زایی وزیر تع��اون نیز در 
این باره گفت: رویکرد وزارت کار در نحوه ورود در اقتصاد تغییر 
کرده اس��ت؛ به این معنا که رش��د اقتصادی همراه با اشتغال و 
کاهش فقر مدنظر قرار گرفته اس��ت؛ بر این اساس اولویت های 

اشتغال زایی مشخص شده که فراوری مواد معدنی نیز جزو این 
اولویت ها است.

وی افزود: حلقه های زنجی��ره ارزش مدنظر قرار گرفته که 
بر این اس��اس در ایمیدرو هم کار خوبی انجام شده است که به 

نوعی سیاست انتخابی است تا منابع جهت داده شود.
منص��وری در ادامه تصریح کرد: پهنه بندی ها و تحلیل های 
معدن��ی برای اش��تغال زایی مش��خص اس��ت در حالیکه برخی 
حوزه ه��ا بدون اینکه اولویت کار مش��خص ش��ده باش��د، فقط 
درخواست منابع مالی را دارند که آنرا بدون اولویت توزیع کنند. 

در این میان معادن کوچک در دستور کار قرار گرفته است.

در راستای کاهش بیکاری روستاها انجام می شود؛

اختصاص ١٢٠٠ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال معدنی


