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وزیر صمت انتقاد کرد: 

رشد روزانه نظام دیوان ساالرى با وجود بروکراسى مریض
صفحه 5

4 امورزیربنایى

8 بازار سرمایه

 در صفحه هاي دیگر

سند مقابله با نشر اطالعات جعلى ابالغ شد

ارزش سهام عدالت تقریبا نصف شده است

شاخص کل بورس تهران در معامالت هفته گذشته حدود 88 هزار واحد ریزش کرد 
و در کانال یک میلیون و 398 هزار واحدى آرام گرفت.

به گزارش جهان اقتصاد، اما در مقابل شــاخص کل هم وزن ریزش اندکى را تجربه 
کرد، یعنى این شاخص از  463 هزار و 715 واحد به 460 هزار و 568 واحدى عقب...

ایجاد درگاه راستى آزمایى اخبار 
در کشور

قشر ضعیف جامعه زیان دیدگان بزرگ بورس

سرمقاله

حق با ژنرال دوگل بود!
   دکتر هاشم اورعى - استاد دانشگاه صنعتى شریف

2

یادداشت
یک دیوانه رئیس جمهور مى شود؛ 

دموکراسى چه گناهى دارد؟!
   سجادبهزادى - دانشجوى دکترى جامعه شناسى سیاسى 
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تحلیلگر

تله قانون جذب در کسب و کار
  وحید میرزائى  -  مشاوره مالى و سرمایه گذارى
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بازار ارز (حواله نیما): دالر  42,000   یورو 119,380
بورس تهران: شاخص کل 131,521

قیمت طال :  سکه بهار آزادى 38,400,000    

قیمت نفت: سبد اوپک 49/03

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: استان ایالم یک استان محروم نیست، بلکه یک استان 
پرظرفیت، ثروتمند، داراى منابع طبیعى و کشاورزى قابل توجه است. نزدیک به 15درصد 
گاز و 5 درصد منابع نفت کشــور در این استان وجود دارد و وجود همین منابع در کنار 
صنایع پتروشیمى باید مورد توجه مدیران بانک صادرات ایران در استان ایالم قرار گیرد؛ 
به طورى که براى پیشرفت و بهبود فضاى کسب و کار در استان ایالم باید برنامه تحول 

بازاریابى و جلب مشترى تدوین شود.
به گزارش روابط عمومى بانک صادرات ایران، حجت اله صیدى در جریان سفر و بازدید 
از شــمارى از شعب اســتان ایالم در جمع مدیران و برخى کارکنان بانک در این استان، 
اظهار کرد: بانک صادرات ایران در ســه سال اخیر از وضعیت به مراتب بهترى نسبت به 
گذشــته برخوردار شده است؛ به طورى که صورت هاى مالى حسابرسى شده شش ماهه 
بانک نیز که بر روى ســامانه کدال قرار گرفته، با استقبال تحلیلگران بازار سرمایه و نظام 

بانکى مواجه شده است.
وى با بیان این که توفیقات بانک صادرات ایران بر اثر تالش ها و زحمات شــبانه روزى 
همکاران در سراسر کشور حاصل شده و شایسته قدردانى است، این موفقیت را به همه 

همکاران تبریک گفت.
صیدى، افزایش منابع را از عوامل اولیه کسب این موفقیت توصیف کرد و افزود: افزایش 
منابع بانک صرف نظر از آن که اضافه برداشت از منابع بانک مرکزى را از بین برد، موجب 
افزایش توان تسهیالت دهى بانک شد. اعطاى تسهیالت نیز افزایش درآمد بانک را در پى 
داشت و نهایتاً در کنار سود غیرعملیاتى، سود عملیاتى مناسبى را براى بانک فراهم کرد. 
بنابراین اولین قدم در این موفقیت افزایش منابع بود. با اینکه در سراســر شبکه، افزایش 
منابع به خوبى حاصل شده اما به لحاظ درصد رشد، استان ایالم یکى از استان هایى بوده 

که رشد مورد انتظار را در منابع  نداشته است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران مســیر حرکت زوار اربعین از طریق استان ایالم را مزیتى 
براى اقتصاد اســتان برشمرد و افزود: با استفاده از این مزیت، استان ایالم مى تواند قطب 

گردشگرى کشور باشد.
صیدى همچنین ایمان و انگیزه مردم شریف استان ایالم را دومین ویژگى مهم این استان 

برشمرد و گفت: مردم این استان در دوران جنگ تحمیلى کارنامه درخشانى از خود برجاى 
گذاشــته اند و روحیه کار و تالش، خستگى ناپذیرى، غیرت و توانمندى، ظرفیت بسیار 

ارزشمندى براى این استان است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید کرد: ما به عنوان مدیران بانک وظیفه داریم بانک را 

ارتقا دهیم و الزمه این کار، ارتقا دادن فضاى کسب و کار است.
وى با اشاره به اینکه ایران از نظر مجموع منابع نفت و گاز در رتبه اول دنیا قرار دارد، اظهار 
کرد: باید براى حمایت از ایجاد صنایع پایین دستى نفت و گاز و پتروشیمى در استان ایالم 

دست به کار شد، چرا که  این کار موجب ایجاد اشتغال و پیشرفت استان خواهد شد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در بخش دیگرى از سخنان خود تحقق هدف شعب این  
بانک در استان ایالم را در گرو آن دانست که شعب با سرمایه گذاران و شرکت هاى بزرگ 

وارد فعالیت بازایابى شوند.
صیدى همچنین خواستار آن شد که بخشى از فعالیت بازرگانانى که با کشور عراق تعامل 

دارند، با اتکا به دانش بانکدارى نوین به طور رسمى در استان ایالم تمرکز یابد.
صیدى همچنین با تاکید بر لزوم تدوین یک برنامه تحول بازاریابى و جلب مشــترى در 
استان ایالم، ارتقاى همکاران را مورد تاکید قرار داد و افزود: انتظار داریم که همکاران از 
نظــر دانش اقتصادى، بانکدارى و مدیریتى ارتقا یابند و به عنوان بانکداران موفق فعالیت 

کنند.
وى با قدردانى از زحمات مدیران قبلى بانک در اســتان ایالم، تاکید کرد: بانک صادرات 

ایران در استان ایالم باید متحول شود.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به حضور الگوهایى از مسئوالن برجسته در نظام 
بانکى، اقتصادى و سیاسى کشور از منطقه ایالم، خواستار تالش بیشتر براى ارتقاى بانک 

در این استان شد.
صیدى با بیان اینکه موفقیت همواره با عملکرد تیم حاصل مى شــود، از  زحمات امراله 
احمدى دهکردى مدیر ســابق شعب بانک در اســتان ایالم و تالش هاى حمزه شرافت، 
معاون بانک در این استان قدردانى کرد و با اعطاى حکم انتصاب على محمدى مقدم در 

سمت مدیر شعب جدید استان ایالم، موفقیت وى را خواستار شد.

معاون علمــى و فناورى رییس جمهورى در چهلمین از افتتاح طرح هاى کالن 
ملى کشــور که با عنوان پوشــش تدبیر و امید براى جهش تولید که طى آن 5 
طرح ملى دانش بنیان و کارخانه نوآورى افتتاح شد، گفت: در حال حاضر شهر 

مشهد در زمینه فناورى پیشروتر از تهران است.
سورنا ستارى در این مراسم بااشاره به اینکه شهر مشهد در زمینه فناورى بسیار 
نواور است، ادامه داد: از شهردار شهر مشهد براى بسیار تشکر مى کنم، امکانات 
این شــهر در زمینه نوآورى پیشروتر از تهران بوده و  شهردارى مشهد توانسته 
است کارخانه قدیمى را به کارخانه نوآورى و محلى براى فعالیت شتاب دهنده 

ها و استارت آپ ها تبدیل کند.
او با اشــاره به رتبه چهل و سوم تهران در میان شهرهاى نوآور دنیا، افزود: رتبه 
تهران در این زمینه از برخى شــهرهاى بزرگ دنیا چون برلین باالتر بوده اما با 

این حال مشهد در این زمینه پیشروتر از تهران است.
ســتارى با اشــاره به افتتاح دو کارخانه نوآورى در مشهد و شیراز بیان کرد: با 
بهره بردارى از این دو کارخانه نوآورى  برگ تازه اى در زیست بوم نوآورى این 
شهرها رقم خورد و ظرفیتى تازه براى تبدیل ایده هاى نوآورانه به کسب وکارهاى 

دانش بنیان و خالق فراهم شد.
گفتنى است کارخانه نوآورى مشهد با 10 هزار متر مربع زیر بناى فیزیکى اولین 
کارخانه نوآورى شرق کشور است که ایده ان براى نخستین بار در سال 1397 
با حمایت هاى معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى  و توسط شهردارى 

مشهد شکل گرفته و پس از یک سال و نیم آماده بهره بردارى شد.
در کارخانه نوآورى مشــهد، 400مترمربع به ســالن اجتماعات، 120 مترمربع 
سالن ارائه، 620 مترمربع فضاى کار اشتراکى و بالغ بر 127 مترمربع آزمایشگاه 

ســاخت اختصاص یافته و تمام امکانات براى رفع نیازهاى کسب و کار خالق 
و نوآورانه فراهم شــده اســت. در این کارخانه، چگونگى شروع کسب و کار، 
انتخاب مســیرهاى توسعه اشتغال، اســتفاده از فضاهاى اشــتراکى، بازاریابى 
خدمات، معرفى بهترین راه هاى تبلیغات و ســایر نیازهایى که یک شــهروند 

خالق در جهت ایجاد اشتغال نوآورانه نیاز دارد، در نظر گرفته شده است.
همچنین این کارخانه در محل قبلى کارخانه کوکاکوال(نوشــابه سازى) مشهد 
و در زمینى تحت عنوان اراضى قهوه اى احداث شــده است، چنین اراضى به 
محل هایى گفته مى شود که زمینى بعد از تغییر کاربرى گذشته خود به صورت 
غیر فعال باقى مانده و مســتعد شکل گیرى تهدیدهاى مختلف از جمله آسیب 

هاى اجتماعى است.

حجت اله صیدى در مراسم تکریم و معارفه مدیران سابق و جدید شعب استان ایالم تشریح کرد

شتاب رشد منابع بانک صادرات ایران در سه سال گذشته

حجت اله صیدى در مراسم تکریم و معارفه مدیران سابق
 و جدید شعب استان ایالم تشریح کرد

شتاب رشد منابع بانک صادرات ایران 
در سه سال گذشته

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: استان ایالم یک استان محروم نیست، 
بلکه یک استان پرظرفیت، ثروتمند، داراى منابع طبیعى و کشاورزى قابل توجه 
اســت. نزدیک به 15درصد گاز و 5 درصد منابع نفت کشور در این استان 
وجود دارد و وجود همین منابع در کنار صنایع پتروشــیمى باید مورد توجه 
مدیران بانک صادرات ایران در اســتان ایــالم قرار گیرد؛ به طورى که براى 
پیشرفت و بهبود فضاى کسب و کار در استان ایالم باید برنامه تحول بازاریابى 

و جلب مشترى تدوین شود.
به گزارش روابط عمومى بانک صادرات ایران، حجت اله صیدى در جریان سفر 
و بازدید از شــمارى از شعب استان ایالم در جمع مدیران و برخى کارکنان 
بانک در این اســتان، اظهار کرد: بانک صادرات ایران در ســه سال اخیر از 
وضعیت به مراتب بهترى نسبت به گذشته برخوردار شده است؛ به طورى که 
صورت هاى مالى حسابرسى شده شش ماهه بانک نیز که بر روى سامانه کدال 
قرار گرفته، با استقبال تحلیلگران بازار سرمایه و نظام بانکى مواجه شده است.

معاون علمى و فناورى رییس جمهورى  

مشهد در زمینه نوآورى پیشروتر از تهران است

رهبر انقالب تاکید کردند

ورود واکسن آمریکایى و انگلیسى به کشور ممنوع

در همین صفحه


