
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

نایب رئیــس اتاق ایــران با نگاهى به امکان تغییر سیاســت هاى 
تحریمى علیه ایران، بهبود جایگاه ریسک اعتبارى کشور و اصالح 
مقررات حاکم بر سرمایه گذارى را راهکارى براى بهره مندى بهتر 
از دوران پیش رو دانست و نسبت به بازگشت وابستگى بودجه به 

منابعى نفتى هشدار داد.
بــه گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبرى اتاق ایران، نایب 
رئیس اتاق ایران با توجه به امکان تغییر سیاســت هاى تحریمى 
آمریــکا علیه ایــران به دلیل تغییر در دولت این کشــور به آنچه 
بعد از برجام در ایران صورت گرفت اشــاره کرد و گفت: در آن 
زمان موفق عمل نکردیم چون بسترهاى قانونى مناسبى نداشتیم 
و جایگاه ریسک اعتبارى کشور مناســب نبود. امروز باید براى 
جلوگیرى از تجربه نامطلوب گذشــته خــود را براى بهره مندى 

بیشتر از شرایط پیش رو آماده کنیم.
بر اساس اظهارات او اتفاقاتى که بعد از برجام رخ داد از دو منظر 
قابل بررسى اســت. در برجام از یک سمت تحریم هاى فروش 
نفت لغو شــد و اجازه دادند برخى دارایى هاى کشور در خارج 
به داخل بازگردد، بخش دوم که قرار بود اتفاق افتد امکان جذب 

سرمایه خارجى و افزایش تولید بود که متاسفانه رخ نداد.
 نایب رئیس اتاق ایران گفت: نامناســب بودن جایگاه ریســک 
اعتبارى کشــور و مجموعه مقررات بازدارنــده حاکم بر حوزه 
سرمایه گذارى موجب شد در دوران بعد از برجام نتوانیم آن طور 

که باید در جذب سرمایه هاى خارجى موفق عمل کنیم. در واقع 
اگر قرار اســت امروز عدم موفقیت بعد از برجام را مجدد تجربه 
نکنیم الزم است قبل از هر اقدامى، بسترهاى قانونى را براى جذب 

سرمایه گذارى خارجى مهیا سازیم.
سالح ورزى در گفت وگو با «پایگاه خبرى اتاق ایران» خاطرنشان 
کــرد: در دوران برجــام عالوه بر آماده نبودن زیرســاخت هاى 
اقتصــادى ایران و نبود برنامه مشــخص در این حــوزه به دلیل 
احتمال بدعهدى آمریکا، تا حدى شرکت هاى خارجى هم براى 

حضور در ایران با مماشات برخورد مى کردند.
وى معتقد است: با توجه به تغییرات روى داده در دولت آمریکا و 
متناسب با الیحه بودجه اى که براى سال 1400 توسط دولت ارائه 
شــد تا حدى مى توان به احتمال برگشت آمریکا بر سر تعهدات 
برجام امیدوار بود. بنابراین الزم است قبل از هر چیر کلیه مجموعه 
هاى مربوطه خود را براى بهره گیرى مناســب از شرایط پیش رو 
آمــاده کنند. نایب رئیس اتاق ایران اظهــار امیدوارى کرد: دولت 
جدید آمریکا به برگشــت به برجام متعهد باشد و مفاد آن را که 

شامل امکان تعامالت بانکى ایران با سایر کشورها، امکان فروش 
نفت و برداشتن تمام دستورات اجرایى درباره ممنوعیت سرمایه 
گذارى در ایران است را عملیاتى کند. البته از این طرف نیز باید در 

داخل تغییرات الزم صورت پذیرد.
سالح ورزى ادامه داد: ضمن اینکه باید از یک سمت قانون گذاران 
به دنبال شرایط مناسب مقرراتى باشند، بخش خصوصى نیز باید 
خود را تجهیز کند تا در مواجه و تعامل با شــرکت هاى خارجى 
براى فروش محصوالت، جذب تکنولوژى و جذب سرمایه موفق 

عمل کند.
وى در ادامه ســخنان خود عالیمى که از الیحــه بودجه 1400 
مخابره مى شــود را حاکى از افزایش سهم منابع حاصل از نفت 
در اقتصاد ایران توصیف کرد و آن را یکى از نفتى ترین بودجه ها 
در طول تاریخ دانست و با ابراز نگرانى از افزایش وابستگى مجدد 
بودجــه جارى به منابع نفتى، گفت: دولت باید این رویکرد خود 
را اصالح کند و نسبت به شعارها و عهدى که براى افزایش سهم 

بخش خصوصى بسته، پایبند باشد.
نایب رئیس اتاق ایران معتقد است: در صورت تغییر در سیاست 
هــاى تحریمى علیه ایران، مى تــوان از طریق حضور پررنگ در 
موافقت نامه هاى چند جانبه و انعقــاد موافقت نامه هاى پولى، 
صادرات و تعامالت تجارى خود را افزایش دهیم و به جاى تکیه 
بر منابع نفتى، به کمک تولید و تجارت گســترده با کشــورهاى 
هدف، اقتصــاد را مدیریت کنیم و اجازه دهیم منابع نفتى صرف 

عمران و تجهیز زیرساخت هاى اقتصادى کشور شود.

دبیر شوراى سالمت کیش از خالى شدن بخش کروناى بیمارستان 
در 4 روز گذشته خبر داد.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از  روابط عمومى و امور بین الملل 
ســازمان منطقه آزاد کیش؛ سعید پورعلى دبیر شوراى سالمت و 
معاون فرهنگى و اجتماعى ســازمان در جلســه ســتاد اقدامات 
پیشگیرانه امروز دهم دى، ضمن تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و 
سالروز شهادت سردار سلیمانى و بیان اینکه موضوعات نوید بخش 
تولید واکســن ایرانى کووید، رفع موانع واردات واکسن و کاهش 
میزان ابتال در جزیره کیش موج خوبى در کشور ایجاد کرده است 
گفت: این اخبار نوید بخش نباید به عادى پندارى شرایط و عدم 

رعایت قوانین و مقررات بهداشتى منتهى شود.
دبیر شوراى سالمت کیش افزود: شیوع نوع خطرناکترى از ویروس 
کرونا با افزایش 70 درصدى سرعت سرایت موجب شده تا بسیارى 
از کشور ها در سیاست هاى مقابله اى خود بازنگرى کنند و ما نیز 
باید این موضوع را مد نظر قرار دهیم تا مراکز درمانى و بیمارستان 

ها با خطر مواجه نشوند.
پورعلى با اشــاره به اینکه تمامى تصمیمات در ســتاد اقدامات 
پیشگیرانه بر حسب شــرایط موجود متغییر است افزود: به دلیل 
جهشــى که در ویروس شکل گرفته شرایط تصمیم گیرى ما در 
فواصل برگزارى جلسات شــوراى سالمت موقت خواهد بود و 

درخواست ها را طبق وضعیت موجود بررسى و مصوبات جدید 
اعالم خواهد شد.

وى سیاســت شــوراى ســالمت از ابتداى شــیوع بیمــارى را 
استمرارفعالیت هاى روزمره جزیره به شکل معمول با رعایت تمامى 
قوانین بهداشتى عنوان کرد و گفت: در عین از سرگیرى فعالیت ها 
اعمال نظارت هاى جدى در دستور کار قرار گرفت تا امروز جزیره 

کیش در زمینه کنترل و مقابله با کووید 19 ثبات را تجربه کند.
وى تاکید کرد: امیدواریم حساسیت براى رعایت ضوابط همچنان 

ادامه داشته باشد تا مجبور به اعمال محدودیت ها نشویم.
سعید پورعلى دبیر شوراى سالمت کیش رمز و راز ثبات جزیره در 
کنترل شیوع و پیشگیرى از ابتال به ویروس را همدلى و هماهنگى 
بین ارکان مختلف براى اجراى شیوه هاى مقابله عنوان کرد و اظهار 
داشت: این امر مهم با مشارکت حداکثرى تمامى اقشار و صنوف 

جامعه کیش شکل گرفت.
محمد رضا رضانیا سخنگوى شــوراى سالمت کیش نیز در این 
جلســه ضمن تقدیر از زحمات همه دســت اندر کاران مبارزه با 
شــیوع کووید 19 در جزیره از جمله کادر ســالمت با محوریت 
شوراى سالمت و ســتاد مقابله با کرونا وهمکارى خوب جوامع 
صنفى، ارگان هاى نظارتى، نیروى انتتظامى ، معاونت گردشگرى 
سازمان منطقه آزاد کیش و بسیج گفت: ضریب رعایت پروتکل ها 
در جزیره بســیار خوب بوده و موج بیمارى تا حد زیادى کاهش 
یافته به طوریکه از 4 روز گذشــته تا امروز هیچ بیمارى در بخش 
کرونا بسترى نیست و تعداد موارد مثبت نیز کاهش محسوسى داشته 

است.
رضانیا با بیان اینکه از ابتداى شــیوع ویروس کرونا 11 هزار و 5 
تست در جزیره کیش انجام شده است عنوان کرد: این آمار نشان 
مى دهد که به ازاى 4/2 نفر ساکن جزیره یک تست انجام شده و 

شاخص خوبى نسبت به دیگر شهر هاى کشور را بیان مى کند.
محمد رضا رضانیا سخنگوى شوراى سالمت کیش تعداد موارد 
مثبت اعالم شــده با تست قطعى PCR از ابتداى شیوع ویروس 
تا امروز را 3 هزار و 223 نفر اعالم کرد و گفت: کیت هاى تست 
ســریع rapid test که حساسیت آنها قدرى کمتراز تست هاى 
PCR اســت نیز براى غربالگرى عمومــى و اماکنى که افراد به 
صورت تجمعى کار و فعالیت مى کنند براى دســتیابى سریعتر به 
نتایج، وارد جزیره شده است. وى همچنین تعداد فوتى هاى ناشى 
از ابتال به ویروس در کیش را 23 نفر در بازه زمانى یک ساله عنوان 
کرد و افزود: میزان کشندگى بیمارى در مبتالیان جزیره 0/68درصد 

بوده که آمار امیدوار کننده اى نسبت به دیگر نقاط کشور است.
رضا نیا با بیان اینکه جزیره کیش موج سوم شیوع ویروس را پشت 
سرگذاشته گفت: باید براى مقابله با موج زمستانه آماده شویم و با 
احتمال ورود نوع جدید ویروس به کشور، روز هاى بسیار دشوارى 
براى مقابله و کنترل بیمارى در سه ماه زمستان خواهیم داشت که 
موفقیت عبور از این شرایط جدید همت تمامى عزیزانى که همیشه 

براى حفظ جزیره تالش کرده اند را مى طلبد.
سخنگوى شوراى ســالمت کیش در ادامه تصریح کرد: با توجه 
شــیوع ویروس دوبار جهش یافته کرونا در انگلیس و سرایت به 

دیگر کشــور ها و از همه مهم تر درگیر شدن کشور هاى نزدیک 
ایران از جمله عمان و امارات، امکان ورود ویروس نوع جدید به 

داخل کشور ما نیز وجود دارد.
رضانیا قدرت ســرایت گونه دوم جهش یافتــه ویروس کرونا را 
70 برابر بیشــتر از نوع اول عنوان کرد و بیان داشت: وخامت حال 
مبتالیان و میزان مرگ میر ناشى از ابتال به نوع جهش یافته کووید 

19 نیز بسیار شدید تر از نوع اول مى باشد.
وى در تشــریح نحوه تزریق واکسن کروناى ساخت ایران گفت: 
تســت انسانى واکسن کووید 19 ساخت ایران در کشور از دیروز 
آغاز شــد که از 63 هزار نفر داوطلب دریافت واکسن، به 43 هزار 

نفر تزریق خواهد شد.
رضانیا گفت: تزریق واکسن در دو مرحله اى بوده و پس از تزریق 
اول به فاصله زمانى 14 روز مرحله دوم تزریق مى شود و داوطلب 

پس از هر دو مرحله 1 هفته قرنطینه خواهند شد.
دکتر رضانیا افزود: داوطلب پس از قرنطینه دوم باید حداقل 1ماه 
در فضاى عمومى در معرض ویروس قرار بگیرند تا کارایى ایمنى 
ایجاد شــده در بدن فرد مشخص شود و در صورت موفقیت این 
تست، به تولید انبوه خواهد رسید و تزریق عمومى آن با اولویت 

بندى وزارت بهداشت اواخر اسفند آغاز مى شود.
محمد رضا رضانیا سخنگوى شوراى سالمت کیش همچنین به 
تایید و ثبت واکسن کووید ایرانى از سوى سازمان جهانى بهداشت 
اشــاره کرد و گفت: کادر درمان و گــروه هاى در معرض خطر 

اولویت اول دریافت واکسن در ایران هستند.

دبیر شوراى سالمت کیش اعالم کرد:

کاهش میزان ابتال به کووید 19 در کیش

استاندار قم بر ضرورت رفع موانع تولید و توسعه منطقه ویژه اقتصادى سلفچگان تاکید کرد:

کلنگ زنى و افتتاح دو واحد تولیدى در منطقه ویژه اقتصادى سلفچگان

اســتاندار قم گفت: مســئوالن بایــد به عنوان شــریک کارى 
تولیدکنندگان؛ مشکالت ایشان را پیگیرى کنند.

بــه گزارش جهان اقتصاد به نقــل از روابط عمومى منطقه ویژه 
اقتصادى ســلفچگان، بهرام سرمست روز ســه شنبه در سى و 
هفتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قم که در 
منطقه اقتصادى سلفچگان قم، به منظور لزوم ارتقاى بیش از پیش 
این منطقه برگزار شــد، افزود: در مورد مسائلى که قابل پیگیرى 
در سطح ملى باشند، نیز به طور قطع از هر گونه اقدامى مضایقه 

نخواهد شد.
وى همچنیــن، بحث اتصال راه آهن سراســرى به منطقه ویژه 
اقتصادى سلفچگان را نیز امرى ضرورى تلقى و خاطرنشان کرد: 

تحقق این طرح از دستگاه هاى ملى پیگیرى خواهد شد.
وى با بیان اینکه مسئوالن باید به سراغ واحدهاى تولیدى بروند و 
با مسایل ایشان از نزدیک آشنا شوند، افزود: الزمه تحقق این امر، 
یک صورت بردارى درســت از مشخصات واحدهاى تولیدى و 

مشکالت آنان است.
سرمست، با تاکید بر جذب ســرمایه گذاران و رونق اشتغال در 
منطقه ویژه اقتصادى سلفچگان گفت: کلنگ زنى مجمتع صنعتى 
41 هکتارى گروه صنعتى سپهر فدك آریا با توجه به ظرفیت باالى 

این واحد در اشتغال و تولید محصوالت نشانگر تسهیل شرایط 
ورود سرمایه گذاران و حمایت مدیریت استان از تولیدکنندگان 

و صنعتگران است.
وى، با اشاره به سیاست مدیریت استان بر تسریع در بازگرداندن 
واحد هاى صنعتى راکد گفت: دستورات الزم براى رفع مشکالت 
و موانع واحد تولیدى راکد شــده ســامان موتور در منطقه ویژه 

اقتصادى سلفچگان صادر شد.
استاندار قم گفت: از سرمایه گذاران موفق که داراى سابقه فعالیت 
اقتصادى هســتند، استقبال مى کنیم و مجوزهاى مورد نیاز براى 

فعالیت ایشان باید در اسرع وقت صادر شود.
وى با تاکید بر تدوین برنامه اى در راستاى ساماندهى و استفاده 

حداکثرى از ظرفیت هاى منطقه ویژه اقتصادى سلفچگان گفت: 
باید مدیران این شــهرك فعال تر از گذشته در مسیر رونق تولید 

گام بردارند.
وى در بخش دیگرى از ســخنان خود، با اشــاره به راه اندازى 
کلینیک مشاوره اى تولید در شهرك صنعتى شکوهیه، ارتباط علم 
و صنعت را از رویکردهاى اولویت دار مدیریت استان دانست و 
گفت: در این کلینیک نیازمند افرادى هستیم که هم دانش و هم 

تجربه عملیاتى در زمینه تولید داشته باشند.
سرمست با اشاره به بهره بردارى از یک واحد سالمت محور در 
روز جارى گفت: پشتیبانى از واحدهایى که در زمینه سالمت مردم 
و حمایت از نظام سالمت گام برداشتند، باید در دستور کار باشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانى ایران با پیش بینى تغییر سیاست هاى تحریمى:

آماده شدن دولت و بخش خصوصى براى بهره بردارى از شرایط جدید
تحلیل گر

خبر

ترس از  شکست عامل عدم موفقیت و پیشرفت 

بى شک یکى از مهترین عواملى که باعث مى شود افراد مسئولیت هاى بزرگ را نپذیرند، 
راه هاى جدید را تجربه نکنند و خود و توانمندى هاى شان را در معرض آزمون، تجربه 
اندوزى و پختگى قرار ندهند، ترس از شکست است. ترسى که باعث مى شود افراد از بلوغ 

فکرى و مهارتى دور شوند. 
افرادى که ترس از شکســت، مانع دنبال کردن واقعى رویاهاى شان در عمل مى شود، یک 
باور به شــدت مخرب و غیر واقعى دارند و آن اینکه تصور مى کنند افراد بزرگ و موفق 
در طول زندگى هرگز شکست نخورده اند. آنها فکر مى کنند که افراد موفق این قدرت را 
دارا هستند که از بروز اشتباهات و شکست هاى احتمالى جلوگیرى کنند. از این رو به این 
نتیجه نیز رسیده اند که شکست به معناى از دست دادن جایگاه، اعتبار و ارزش است و افراد 
شکست خورده دیگر راهى براى حرکت به سمت آینده اى روشن ندارند. حتى اگر با آنها 
بحث و تاکید کنید که شکست در زندگى تمام انسان ها رخ مى دهد، به شما مى گویند: بله، 
اما شکست هاى کوچک که حاصل عدم دقت است. افراد موفق هرگز شکست هاى بزرگ 

را تجربه نمى کنند و به اصطالح به مس هم دست بزنند، طال مى شود. 
این باور و این تله بدبینى به شدت خطرناك و مخرب است و افراد را مستعد قربانى شدن 
توســط تبلیغاتى شــبیه مجموعه راز مى کند. از این رو اجازه دهید گام به گام آن را مورد 

بررسى قرار دهیم: 
افرادى که از شکست مى ترسند یک عادت به شدت بد دارند و آن اینکه به واسطه شکست 
ها شــخصیت و ارزش خود را زیر سوال مى برند. آنها به جاى اینکه مثل افراد موفق، از 
اشتباهات درس بگیرند و با بررسى خطاها، عملکرد آتى خود را بهبود بخشند، مدام در دام 
گذشــته گرفتار مى آیند، به واسطه شکست به خود سرکوفت مى زنند و با زدن برچسب 
هاى زیان بارى مثل «دست و پا چلفتى»، «کودن» و ... به خود، ارزش و اعتبار ذهنى خود 
را تخریب مى کنند. اینگونه آنها ترجیح مى دهند به جاى عمل و اقدام که موفقیت واقعى 
را در پى دارد، فریب تبلیغاتى را بخورند که به آنها وعده مى دهد در صورت خوشبینى و 

خوش باورى مى توانند به اهداف شان دست یابند. 
این افراد نمى دانند که افراد موفق و بزرگ نیز مثل هر انسان دیگرى ممکن است با اشتباه 
و شکست مواجه شوند. تنها تفاوت این افراد با مردم معمولى در آن است که به جاى نقد 
کردن شخصیت خود، عملکرد خود را نقد مى کنند و با یافتن و شناسایى خطاها، اشتباهات 
و سهل انگارى ها (چه از جانب خودشان و چه از جانب همکاران شان)، عملکرد خویش 

و تیم خود را بهبود مى بخشند. 
نقد کردن شــخصیت به جاى نقد کردن عملکرد، متاسفانه رویه اى است که ما از کودکى 
و به واســطه رفتار نادرست والدین مان یاد مى گیریم. وقتى والدین بعد از بروز یک خطا 
توســط کودك شــان به جاى اصالح عملکرد او و آموزش شیوه صحیح عملکرد، به او 
برچسب مى زنند و اعتبارش را زیر سوال مى برند، خود این کودك در دوران بزرگسالى نیز 
همین رویه را نسبت به خود و دیگران در پیش مى گیرد و عزت نفس خویش و اطرافیان 

خویش را تخریب مى کنند. 
این در حالى اســت که رویکرد خوش بینانه، تاکید مى کند که هرکس ممکن است دچار 
اشتباه و شکست شود. این شکست ها باید عبرت و تجربه اى باشد براى بهبود عملکرد 

آینده. 
خوب اســت این نکته را بدانید که اتفاقا افراد خوشبین (نه خوش خیال) و بلندپرواز به 
واســطه پیمودن راه هاى سخت تر و چالش برانگیزتر در معرض شکست هاى بیشتر و 
بزرگترى هستند. اگر اولین انسان هاى با اراده و خوشبین، در مسیر ساخت هواپیما خطر 

نمى کردند و شکست نمى خوردند، امروز ما چیزى به نام حمل و نقل هوایى نداشتیم. 
نکته مهم دیگرى که باعث تشدید ترس از شکست مى شود این است که افراد عمدتاً به 
نظرات و قضاوت هاى دیگران بیش از حد اهمیت مى دهند و بدین واســطه براى پرهیز 
از نقد شــدن منفى، از انجام کارهاى سخت و چالش برانگیز پرهیز مى کنند. هیچ کس از 
ذهنیت شما خبر ندارد. بنابراین اینکه فقط با آرزو و خوش فکرى (طبق آنچه راز به شما 
توصیه مى کند)، به دنبال موفق باشید، هیچ ریسکى را به دنبال ندارد. کسى چه مى داند شما 
چه مى خواستید، که بخواهد بعداً قضاوت تان کند. اما وقتى در عمل برنامه هاى تان را دنبال 
مى کنید به شدت در معرض قضاوت قرار مى گیرید و این براى کسانى که اعتماد به نفس 

و عزت نفس کمى دارند به شدت هراس انگیز است. 
همانطور که پیش از این نیز گفتیم انسان یک موجود اجتماعى است و سعادت و کامیابى 
اش در گرو داشتن روابط سالم اجتماعى است. اما این بدان معنا نیست که یک فرد براى 
کســب رضایت و نظر مثبت دیگران، خواسته ها و امیال منطقى و قانونى خود را قربانى 
کند و به یک عروســک خیمه شب بازى تبدیل شــود که دیگران بندها و کنترل او را در 
دســت گرفته اند.  افراد خوشبین و موفق مى دانند که براى کسب پیروزى هاى بزرگ به 
مشاوره، نظرات و راهنمایى هاى دیگران نیاز دارند. اما آنها در عین حال، کنترل زندگى و 

ذهن خویش را در دست دارند.

عملیات اجرایى شهرك مدرن ویالیى  در ارس آغاز شد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت : با سرمایه گذارى هلدینگ شاهد و شرکت فراورى 
ابنیه ، عملیات اجرایى شــهرك مدرن ویالیى در منطقه آزاد ارس آغاز شد. به گزارش روابط 
عمومى و امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد ارس، محسن نریمان در مراسم کلنگ زنى این 
شهرك با اشاره به پتانسیل هاى سرمایه گذارى منطقه آزاد ارس در حوزه هاى مختلف گفت : 
شرکت فراورى ابنیه شاهد در فاز اول در زمینى به مساحت 17 هکتار و با سرمایه گذارى هزار 
میلیارد تومانى شهرك مدرن ویالیى احداث میکند. وى افزود : طرح هاى سرمایه گذارى در 
حوزه صنایع و کشاورزى هم در اختیار گروه سرمایه گذارى شاهد قرار خواهد گرفت تا این 
مجموعه با استفاده از استعدادهاى باقوه این منطقه، نظیر قرار گیرى در همسایگى با کشور هاى 
اوراسیا، این سرمایه ها را به ارزش افزوده تبدیل کنند. ارسالن فتحى پور مدیرعامل هلدینگ 
سرمایه گذارى شاهد هم در این مراسم با بیان اینکه کل سرمایه گذارى این مجموعه  در مساحت 
46 هکتارى اجرا میشود گفت : با همکارى سازمان منطقه آزاد ارس  کل سرمایه گذارى براى 
اجراى این پروژه 5 هزار میلیارد تومان خواهد بود. وى ادامه داد : در فاز اول این سرمایه گذارى 
17 هکتار شهرك مدرن ویالیى اجرا میشود و در فاز دوم در مساحت 30 هکتارى کار ساخت 
مراکز تجارى ، گردشگرى و اقامتى آغاز واهد شد. فتحى پور گفت : براساس برنامه ریزى هاى 

صورت گرفته مدت زمان اجراى پروژه ویالیى 18 ماه کارى خواهد بود.
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دکتر غالمرضا خلیل ارجمندى، رییس هیئت مدیره بانک دى در نشست با محسن امیرى، 
مدیرعامل و سیدجعفر هاشمى، عضو هیئت مدیره گروه مالى و اقتصادى دى بر ضرورت 

مدیریت هدفمند و اثربخش سرمایه گذارى ها تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومى بانــک دى، ارجمندى در این دیدار ضمن قدردانى از تالش ها 
و اقدامــات صورت گرفته در گروه مالى و اقتصادى دى گفت: همدلى و یکپارچگى ایجاد 

شده در بین اعضاى هیئت مدیره در کنار حمایت همه جانبه بنیاد شهید و امور ایثارگران و 
نگاه حمایت گر بانک مرکزى و نهادهاى نظارتى، زمینه حرکت رو به جلو و آینده روشن 
بانک را بیش از پیش فراهم کرده است که امیدوارم با همکارى تمامى همکاران بتوانیم از این 

فرصت پیش آمده نهایت استفاده را در مسیر اعتالى گروه مالى ببریم.
رییس هیئت مدیره بانک دى با اشاره به اهمیت نقش یکپارچگى گروه مالى در پیشبرد و 
تداوم دســتیابى به اهداف بانک گفت: هدف از ایجاد گروه مالى دى تقویت و بهینه سازى 
زنجیره ارزش گروه است تا از این طریق اطمینان حاصل شود که شرکت هاى تابعه در هر 
مرحله از زنجیره ارزش به درستى با یکدیگر ارتباط دارند و نقش خود را در ارزش آفرینى 

براى مشترى و سهامداران ایفا مى کنند.
وى افــزود: امیدوارم یکپارچگــى و تقویت زنجیره ارزش گــروه مالى دى به مجموعه 

شرکت هاى تابعه بانک کمک کند تا عالوه بر شناسایى حوزه هاى موثر در خلق ارزش براى 
ذینفعان، در مسیر بهینه سازى بهره ورى و افزایش سودآورى نیز گام هاى موثرى بردارند.

ارجمندى با اشاره به لزوم سیاستگذارى هوشمندانه و هدفمند براى گروه مالى و اقتصادى 
دى تصریح کرد: با مدیریت هوشــمندانه و هدفمند گروه مالى دى در ســرمایه گذارى ها 
مى توانیم با استراتژى هدفمند براى بانک ارزش افزوده ایجاد کنیم و از این طریق بانک بر 

کسب و کار اصلى اش تمرکز بیشترى پیدا مى کند.
رییس هیئت مدیره بانک دى، سودآورى را رکن اساسى فعالیت بانک و شرکت هاى تابعه 
دانســت و گفت: باید با مدیریت بهینه شــرکتهاى تابعه، برنامه و اهداف آنها را در تامین 
EPS و DPS بانک تعیین و رصد کنیم تا تاثیر عینى مدیریت شرکتها در سودآورى بانک 

مشخص شود.

رییس هیئت مدیره بانک در بازدید از شرکت گروه مالى و اقتصادى دى:
شایسته ساالرى، حرفه اى گرایى و سالمت نفس معیار فعالیت در بانک دى است

به گزارش پایگاه اطالع رســانى بانک سپه، پانزدهمین جشنواره ملى انتشارات روابط 
عمومى با مشارکت واحدهاى روابط عمومى سراسر کشور به همت انجمن متخصصان 
روابط عمومى و با همکارى دانشــگاه ها، روابط عمومى وزارتخانه ها، ســازمان ها و 
شرکت هاى خصوصى و دولتى برگزار شد که بانک سپه در بخش هاى نشریه داخلى 
(گزارش) رتبه اول، نشریه داخلى (مصاحبه ) رتبه اول ، نشریه داخلى (خبر) رتبه اول 
نشریه داخلى (مقاله) رتبه دوم، تحلیل محتوا رتبه دوم در سطح ملى را از آن خود کرد 

و همچنین در بخش نشریه داخلى (سرمقاله ) از روابط عمومى این بانک تقدیر شد.
غالمرضا اســکندرى رئیــس اداره کل روابط عمومى بانک ســپه درباره پانزدهمین 
جشنواره ملى انتشارات روابط عمومى گفت: این جشنواره با هدف آشنایى با اصول و 

استانداردهاى نشر الکترونیک و مکتوب در روابط عمومى و ارائه آثار و تجارب موفق، 
توسعه و ارتقاى سطح توانمندى ها و مهارت هاى مدیران و کارشناسان روابط عمومى 
در حوزه فعالیت هاى انتشاراتى و همچنین فرهنگ سازى مناسب و تکریم و معرفى 
نخبگان و الگوهاى برتر در حوزه انتشــارات، در 10 بخش و دو سطح ملى و استانى 
برگزار شــد که به لطف خدا، تالش و تشریک مساعى همکاران؛ بانک سپه بار دیگر 

توانست شایستگى هاى خود را این بار در حوزه انتشارات اثبات کند.
وى تصریح کرد: بى شک برنامه ریزى و برنامه محورى از ضروریات کسب موفقیت 
و دســتیابى به اهداف و شــاخص هاى مورد نظر است و با همین اصول امروز شاهد 

خبرهاى خوبى در بانک سپه هستیم.

به گزارش روابط عمومى بانک سینا، طبق تمهیدات اندیشیده شده و به منظور کمک به مشاغل 
آســیب دیده از ویروس کرونا، براى تمامى کسب و کارهاى داراى مجوز از وزارت میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى و در مورد تسهیالت با بازپرداخت اقساطى، اقساطى که 
در بازه زمانى مهرماه سال 1399 تا اسفندماه سال 1399 سررسید شده است، به انتهاى دوره 

بازپرداخت منتقل مى شوند.
همچنین چک برگشتى متقاضیان، ذى نفع و ضامنین در تسهیالت کسب و کارهاى آسیب 
دیده از کرونا که از تاریخ 1 اسفند 98 تا پایان زمان اجراى طرح تسهیالت قابل اعطا به واحد 
هاى کسب و کار و دیگر تسهیالت مربوط به کرونا صادر شده یا مى شود، صرفا براى طرح 

هاى تسهیالت کرونایى از محدودیت هاى متعارف در اعطاى تسهیالت بانکى مستثنى مى 
شود. از جمله کسب و کارهاى مورد حمایت مى توان به هتل ها، مهمانپذیرها، اقامتگاه هاى 
بوم گردى، مجتمع هاى ســالمت تندرســتى و آب درمانى، واحد هاى پذیرایى بین راهى، 
تاسیسات اقامتى و پذیرایى واقع در مجتمع هاى خدماتى و رفاهى بین راهى و فرودگاه ها و 
پایانه هاى مسافربرى، منطقه نمونه گردشگرى، دفتر خدمات مسافرتى و جهانگردى و مانند 

آن اشاره کرد.
گفتنى است بانک سینا پیش از این نیز نسبت به امهال اقساط تسهیالت گیرندگان طبق ابالغ 

بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران اقدام کرده بود.

کسب 6 رتبه برتر توسط روابط عمومى بانک سپه
خبر، مصاحبه و گزارش نشریات بانک سپه در پانزدهمین جشنواره ملى انتشارات برترین شدند 

امهال تسهیالت کسب و کارهاى آسیب دیده حوزه گردشگرى از سوى بانک سینا

  وحید میرزائى 
 کارشناس اقتصادى و نویسنده مجموعه 

کتاب هاى کسب و کار


