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رئیس جمهوری در آیین بهرهبرداری از طرحهای ملی استان سیستان و بلوچستان و آغاز عملیات نصب سکو و توسعه فاز  11پارس جنوبی:

اعالم تسهیالت اعطایی بانک رفاه

برش

نصــب ایــن جکــت و حفــاری پنج حلقــه چــاه امکان برداشــت
روزانه ۱۴میلیون مترمکعب از این فاز ظرف  ۱۴ماه آینده میســر
میشــود ».بیــژن زنگنــه از پایان بخــش دریایی پــارس جنوبی و
تکمیــل  ۱۷فــاز در دولــت تدبیر و امیــد خبرداد و گفــت« :آنچه
در شــرایط کنونی مهم اســت اینکه مــا در دوران تحریم متوقف
نمیشــویم و بــا وجود تحریــم کارمــان را پیش میبریــم و همه
پروژههایمان اعم از میدانهای مشــترک ،پروژه گوره – جاسک،
پروژههــای غــرب کارون و پتروشــیمی فعال اســت ».وی درباره
افزاش برداشــت از میدان مشــترک گازی پارس جنوبی تصریح
کرد« :امســال نیــز  ۵۰میلیــون مترمکعب به این مقــدار افزوده
میشــود .خوشــبختانه بــرای نخســتین باردرایــن دولــت آنچــه
خواســت ملــت ایران در برداشــت متناســب با ســهممان از این
میدان بود ،محقق شده است».
وزیر نفت ادامه داد« :این فعالیتها در شرایطی انجام شده
اســت که با مشــکالت مالی روبهرو بودیم و نفت  ۱۰۰دالری هم
نداشــتیم البته صندوق توســعه ملی در این مدت کمک زیادی
به ما کرد».
زنگنــه با بیان اینکه موضوع فشــارافزایی از دو مســیر دریایی
و خشــکی در حال بررســی اســت ،ادامه داد« :نتیجه این بررسی
احتمــال دارد مهر یا آبانماه مشــخص شــود و میتوانیم دراین
زمینه تصمیمگیری کنیم».

ح ملی استان سیستان و بلوچستان در حوزه کشاورزی
بهرهبرداری از دهها طر 
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افتتاحهای روز پنجشــنبه استان سیســتان و بلوچستان ،دهها
پروژه بخش کشــاورزی را نیز در برمی گیرد .به طوری که فاز اول
طرح انتقال آب با لوله به اراضی دشــت سیستان شامل احداث
 ۱۶ایســتگاه پمپاژ به ظرفیت  ۳۹مترمکعب در ثانیه ،تأمین ۵۲
مــگاوات بــرق برای ایســتگاههای پمپــاژ و  ۵هــزارو  ۶۰۰کیلومتر
لولهگــذاری بــرای  ۳۲هــزار هکتــار از اراضی دشــت سیســتان به
بهرهبرداری رسید.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری ،همچنین
 ۸۰۲پــروژه از طــرح سیســتمهای نوین آبیــاری و عملیات آب و
خــاک شــامل اجرای سیســتمهای نویــن آبیــاری و عملیات آب
و خــاک تعاونیهــای تولیــد در  ۵هــزار و  ۹۷۴هکتــار و مرمت و
بازســازی قنوات مشمول بر ۲۳۰رشته و  ۲۲۰کیلومتر لولهگذاری
بــرای انتقــال آب به مزارع بــا اعتبار  ۶۹۶میلیارد ریال با دســتور

رئیــس جمهــوری در ســطح اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه
بهرهبرداری رسید.
با دســتور رئیس جمهوری ،همچنین  ۴پــروژه منابع طبیعی
شــامل عملیات مالچ پاشــی در  ۳هــزار و  ۵۰۰هکتــار ،عملیات
پخش آب در  ۱۴هزار هکتار و پخش سیالب گوهر کوه در ۱۰۰هزار
متر مکعب با اعتبار  ۱۹۴۰میلیارد ریال افتتاح شد.
رئیس جمهوری پساز دریافت گزارش وزیر جهاد کشــاورزی
تأکیــد کــرد« :احیــای اراضــی سیســتان از آرزوهــای مــن در آغاز
دولــت تدبیــر و امید بود و خوشــحالم که اکنون کار بســیار بزرگی
انجــام شــده و بــا عملی شــدن قــول من در ســال  93بــه مردم،
بهرهبــرداری  32هــزار هکتــار از طــرح  46هزار هکتــاری اراضی
اســتان را شــاهد هســتیم و امیدوارم تا پایان ســال ،کل این طرح
به بهرهبرداری برسد».

روحانی  :باید بازار بورس و سرمایه به یک تعادل اطمینانبخش برسد
رئیس جمهوری تســریع در واگذاری سهام شرکتهای
دولتــی و امــکان حضــور همــه مــردم در ایــن عرصــه را
اطمینانبخش و مایه خرسندی دانست و بر ضرورت تالش
مسئوالن اقتصادی کشور در راستای توسعه این فعالیتها
تأکیدکرد.
بهگزارش ایران آنالین ،حجتاالسالم والمسلمین دکتر
توگو با دکتر فرهاد دژپسند
حسن روحانی روز جمعه درگف 

وزیر امور اقتصادی و دارایی پساز استماع گزارش وی درباره
اقدامات و برنامههای این وزارتخانه در راســتای ساماندهی
بازار ســرمایهگذاری و بورس در کشور تأکید کرد :باید تالش
کنیم بازار بورس و ســرمایه به یــک تعادل اطمینانبخش
برســد تا مردم با خیالی آسوده برای ســرمایهگذاری در این
عرصه اطمینان کامل داشته باشند.
رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد :باید از طریق فروش
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زنگنه :در شرایط تحریم متوقف نمیشویم و پروژههایمان فعال است
عملیــات نصب پایه نخســتین عرشــه
دریایــی طــرح توســعه فــاز  ۱۱پــارس
جنوبــی در موقعیــت مخزنــی بلــوک
 Bایــن فــاز ( )11Bیکــی از پروژههــای
کلیــد خــورده در روز پنجشــنبه بــود.
جکــت ســکوی  ۱۱Bپــارس جنوبــی که
 ۱۱اردیبهشــتماه امســال بارگیــری
شــده بود ،توسط شــناور صدف ،۳۰۰۰
بهآباندازی و درعمق  ۷۱متری خلیج فارس قرار گرفت.
جکت ســرچاهی نخستین عرشــه دریایی طرح توسعه فاز ۱۱
پارس جنوبی یکی از دو جکت فاز  ۱۱پارس جنوبی است که پس
از نصــب ،امــکان حفاری  ۱۲حلقه چــاه تولیــدی را در موقعیت
نخســتین عرشــه گازی این طرح در مرز ایران و قطر در آبهای
خلیــج فارس فراهم میکند .طرح توســعه فــاز  ۱۱پارس جنوبی
در دو موقعیــت مخزنی  Bو  Aهر کــدام با  ۱۲حلقه چاه تولیدی
و دو ســکوی تولید گازهر یک با ظرفیت تولید روزانه یک میلیارد
فوت مکعب در حال اجراســت .طبق برنامه پیشبینی میشود
بهرهبرداری نخســتین چاه فاز  ۱۱پارس جنوبی سال آینده انجام
و برداشــت روزانــه  ۵۰۰میلیون فوت مکعــب گاز از این فاز آغاز
شود.
بهگــزارش شــانا ،درایــن خصــوص وزیــر نفــت میگویــد« :با
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افت فشار و افت تولید ،مشکالتی را ایجاد میکند.
برنامه فشارافزایی جزو طرحهای مهمی است که
ما بایــد دنبال کنیم برای همیــن در اینجا به آقای
مهندس زنگنه عرض میکنم که جزو مواردی که
ن خود تالش کنیم
تــا پایان دولت باید با همه تــوا 
اینکه این طــرح را هم بتوانیم الاقل گامهای اولیه
آن را به ثمر و نتیجه برسانیم».
ëëافزایشبیشاز2برابریبرداشتگاز
رئیس جمهوری با اشــاره به اینکــه آغاز دولت
در ســال  92پــارس جنوبــی در کل 280میلیــون
مترمکعب در روز به مــا گاز تحویل میداد و امروز
این280میلیونبه700میلیونمترمکعبرسیده،
بیــان کــرد« :انشــاءاهلل امیدواریــم تــا ســال آینده
56میلیــون یا  50میلیون مترمکعب دیگر هم به
آن اضافه شــود و  750میلیون بشود 700 .میلیون
مترمکعببا280میلیونیعنیدراینمدتبیش
از دو برابر شده است».
روحانــی بــا تشــکر از مهندســان ،از همــه
شــرکتهای دانشبنیان ،از کارگــران و از مدیریت
وزارت نفت ،تصریح کرد« :یکی از افتخارات ما در
دولت های یازدهم و دوازدهم در زمینه نفت و گاز
است و با آمار و ارقام میتوانیم به آن اشاره کنیم از
اکتشافعظیموبزرگیکهانجامگرفت53میلیارد
بشکه میدان جدید اکتشاف شد که در سال گذشته
به مردم اعالم شد».
وی ادامــه داد« :کارهــای عظیم نفتی در غرب
کارون انجــام گرفتــه و ادامه پیدا میکنــد ،کارهای
عظیمی برای یک بندر جدید برای صادرات نفت
بهجای خلیج فــارس در دریــای عمان یعنی هم
خلیــج فارس و هــم دریای عمان ،ایــن کار بزرگی
است که دارد صورت میگیرد و پارس جنوبی جزو
آن طرحهای بســیار عظیم و بزرگی بوده که انجام

گرفته و دیگر در شــرف تکمیــل و قدمهای نهایی
هستیم که باید این قدمها را هم برداریم».
ëëهیچویروسیمارامتوقفنمیکند
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه تحریم و فشار
شدیدوبیسابقهبرحرکتملتمانمیتواندتأثیر
بگذارد؛ اظهار کرد« :امریکا نمیتواند ملت ما را به
زانو دربیاورد ،شاهدش این طرحهایی است که در
ســال  99بعد از دو ســال و چند ماه تحریم شــدید
داریــم اجــرا و پیاده میکنیم .افتتــاح این طرحها،
بیانگــر ناکامی آنها اســت ».وی ادامــه داد« :کرونا
و مشــکالتی از قبیــل اینها هم نمیتوانــد تولید ما
را متوقــف کنــد .البته هر یک از اینها ممکن اســت
تأثیرگذار باشــد هم ویروس امریکایی هم ویروس
کرونــا هــر دو ویــروس بیتأثیــر نیســتند ولی هیچ
یــک از این ویروسها ما را متوقف نخواهد کرد ،ما
بــه تولید خــود ادامه میدهیم ،با تمــام توان خود
تالش میکنیم آن هدفی که رهبر معظم انقالب
امسال برای «جهش تولید» تعریف کردند اجرایی
و عملیاتــی کنیم و تــاش میکنیم انشــاءاهلل هر
هفتــه بتوانیم افتتاحهای بــزرگ تا پایان ســال در
کشورمان داشته باشیم .هدف و آرزوی ما این است
و امیدواریم محقق شود».
حسن روحانی با بیان اینکه ملت ایران سرافراز
اســت و ســرافرازتر خواهد بود و ما از این مشکالت
بخوبی عبور خواهیم کرد ،تصریح کرد« :نخواهیم
گذاشت لبخندی روی صورت مستبدان کاخ سفید
بنشیند و کاری میکنیم آنها همیشه در مسیر غلط
سیاسی خود ،شاهد غم و اندوه باشند».
روحانــی اظهارداشــت« :مــا نــه تنهــا از ایــن
مشکالت بخوبی عبور خواهیم کرد بلکه دیگران را
هم یاری و کمک میکنیم .ما همیشه یار مظلومان
ویارملتفلسطینهستیم».

وزیر نیرو خبر داد :افزایش  45درصدی ظرفیت
آبگذری رودخانههای سیستان و بلوچستان

ســه پروژه صنعت آب استان سیستان و بلوچستان به ارزش
356میلیارد تومان روز پنجشــنبه در چهارمین هفته پویش
#هرهفته_الف_ب_ایران به بهرهبرداری رسید .این پروژهها
شــامل ســازه کنترلی بین چاه نیمه  ۱و  ،۳طرح ساماندهی و
الیروبی رودخانه سیستان و خروجی مستقل چاه نیمه شماره
 ۴است که ســرمایهگذاری آنها از محل صندوق توسعه ملی
صورت گرفته است .اجرای این پروژهها به ترتیب  ۱۴۵ ،۱۰۶و
 ۱۰۵میلیارد تومان هزینه داشت ه است.
بهگــزارش پایــگاه اطالعرســانی وزارت نیرو ،طرح مهم ســازه کنترلــی بین چاه نیمه
یک و ســه در کنار طرح ســاماندهی و الیروبی رودخان ه سیستان در شهرستان زابل بعد از
ســیالبهای وسیع سال گذشــته به اجرا درآمد و اجرای این طرح سبب شد سیالبهای
این منطقه در سالجاری بخوبی مدیریت شده و این سیالبها به سمت هامون هیرمند
هدایــت شــوند .پــروژه دیگر ،طرح خروجی مســتقل چاه نیمه شــماره  ۴هم از ســال ۸۹
عملیــات احداث آن آغاز شــده که اجــرای این طرح برای تأمین آب مورد نیاز کشــاورزی
در شهرستانهای زابل ،هامون و نیمروز سودمند است .بنا بر این گزارش ،دو پروژه سازه
کنترلی بین چاهنیمه یک و سه و خروجی مستقل چاه نیمه چهارم ،در شهرستان زهک
با هدف تأمین بهینه آب آشامیدنی شهرها و روستاها ،رفع مشکالت آبرسانی در برخی
مناطق و البته جداسازی آب آشامیدنی و کشاورزی نیز به بهرهبرداری رسید .در مجموع
بهبود وضعیت آب آشامیدنی شهری و روستایی ،جداسازی آب آشامیدنی و کشاورزی،
مدیریت تبخیر در چاهنیمهها ،کنترل ســیالبهای رودخانه سیستان و اشتغال  ۶۵۰نفر
بهصورت مستقیم از مهمترین اهداف وزارت نیرو برای اجرای این پروژههاست.
در مراسم بهرهبرداری از این پروژهها ،وزیر نیرو گفت« :پنج میلیارد و  800میلیون متر
مکعب کســری آبهای زیرزمینی در کشــور داریم که در دو سال اخیر حدود یک میلیارد
متر مکعب از این میزان کسری جبران شده است ».رضا اردکانیان بیان کرد« :از مجموع
 150تاالب کشور 50 ،تاالب اصلی و مهم از  40تا  100درصد آبگیری شدهاند».
وزیر نیرو همچنین با اشــاره به وضعیت رودخانههای اســتان سیســتان و بلوچستان
ب بهار ســال  98اظهار داشت« :بعد از ســیالب بهار  98در این استان بیش
پس از ســیال 
از  3میلیــون متر مکعب رســوببرداری از رودخانههای اصلی داشــتیم که باعث شــده
ظرفیت آبگذری رودخانه سیستان را از  3100مترمکعب در ثانیه به  3600متر مکعب
افزایش دهیم ».وی ادامه داد« :تمام سردهنهها الیروبی و موجب شد ظرفیت آبگذری
رودخانهها تا  45درصد افزایش یابد ».وزیر نیرو با اشــاره به ظرفیت تأمین  400میلیون
متر مکعب در سال برای  46هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان،
در پاسخ به سؤال رئیس جمهوری در خصوص نحوه تأمین آب این اراضی در سالهای
خشکسالی گفت« :مخازن سدها و مخازن نیمه طبیعی با عنوان چاهنیمهها با حجمی
حدود 1.5میلیارد متر مکعب به گونهای مدیریت خواهد شد که بتوانیم دورههای خشک
را هــم بــا ظرفیتهای حداقلی تأمین کنیم ».وی گفــت« :بخش تأمین آب که به عهده
وزارت نیرو بوده در قالب سه پروژه افتتاحشد».

اوراق مالی اســامی بــرای تأمین مالــی طرحهای عمرانی
کشور برنامهریزی و اقدام کنیم.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه باید بهگونهای برنامهریزی
شــود تا همــواره امکان عرضه ســهام شــرکتهای ســودده
در بــورس فراهــم باشــد ،اظهــار داشــت :آگاهیبخشــی و
اطالعرســانی دقیــق از بــازار ســرمایه بــه مــردم و اســتفاده
صحیح و مطمئن آنها از این بازار بسیار حائز اهمیت است و

میتواند موجب توسعه کشور و افزایش سرمایه مردم شود.
توگو گزارشی از روند
دکتر فرهاد دژپســند نیز در این گف 
فروش ســهام صندوق واسطهگری مالی یکم و برنامههای
وزارت اقتصاد و دارایی در زمینه آزادســازی بخشی از سهام
عدالــت و اقدامــات این وزارتخانه در راســتای توســعه بازار
ســرمایه و بــورس و تقویت حضــور مــردم در این عرصه به
رئیس جمهوری ارائه کرد.

کرونا و چهارمین انقالب صنعتی

ادامه از صفحه اول

گروه اقتصــادی /رئیــس جمهوری ،روز پنجشــنبه
چندیــن طــرح ملــی را در اســتانهای سیســتان و
بلوچســتان و بوشهر از طریق ارتباط زنده ویدئویی
افتتاح کرد و دستور آغاز به کار یک طرح مهم را نیز
داد .یکی از اینها ،عملیات نصب سکو و توسعه فاز
 11پارس جنوبی با اعتبار  ۱۵۰۰میلیون دالر بود که
با دستور رئیس جمهوری کار آن آغاز شد .این فاز،
تنها بخش توســعه نیافته میدان مشــترک پارس
جنوبی اســت که اکنون طلســم آن شکســته شــده
است .از افتتاحهای مهم روز پنجشنبه به سه پروژه
بخش آب استان سیستان و بلوچستان نیز میتوان
اشاره کرد .این پروژهها با هزینه 356میلیارد تومان
ســاخته شــده و آب شــرب بخش بزرگــی از مردم
ایــن اســتان از زاهــدان و زابــل و زهــک و هیرمند و
همچنین  930روســتای منطقــه را تأمین میکند.
سه افتتاح مهم که حتی یکی از پروژهها نه تنها به
تأمین آب کمک میکند ،بلکه از لحاظ امنیتی نیز
حائز اهمیت اســت .به طوری کــه در صورت وقوع
سیالبهاییمشابهزمستان 1398کاهشخسارت
های ناشی از سیل را بهدنبال خواهد داشت.
بخشــی از افتتاحهــای ایــن روز نیــز مربــوط به
بخش کشــاورزی و فراهمســازی زیرســاختهای
ایــن بخــش بــود .از آب و تأسیســات آبــی گرفته تا
تأمیــن برق ایســتگاههای پمپاژ .کشــاورزی یکی از
بخشهای برجسته اقتصاد سیستان و بلوچستان
اســت .بهگــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهوری ،رئیس جمهوری در مراســم افتتاح این
طرحها،باتبریکپیشاپیشعیدسعیدفطرگفت:
«بسیار خوشــحالم که دو اقدام بســیار مهم در دو
اســتان انجام گرفت ،استان سیستان و بلوچستان
کــه طرحهــای مهمــی از وزارتخانههــای نیــرو و
جهادکشــاورزی داشتند و مردم ما شاهد بودند که
آب آشامیدنی در بخشهای مختلف و همچنین
آب مــورد نیــاز 46هــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی
سیســتان از طریق آبیاری مدرن تأمین میشــود و
شاهد یک تحول بزرگ خواهیم بود».
حســن روحانــی ادامــه داد« :تقریبــاً ایــن
اراضی 960هزار تا نزدیک به یک میلیون تن مواد
غذایی را در اختیار مردم ما قرار میدهد و موجب
یک حرکت و اشــتغال خوبی در منطقه سیســتان
خواهد بود .البته مشــابه این طرحها برای منطقه
بلوچستانهمهستواستانسیستانوبلوچستان
برای ما بسیار مهم است».
ëëسیستانوبلوچستانبرایمامهماست
رئیس جمهوری با اشــاره بــه اینکه دولت های
یازدهــم و دوازدهــم طرحهــای بســیار مهمــی در

سیســتان و بلوچســتان داشــت ،اذعان کرد« :یکی
از آنهــا همین طــرح 46هــزار هکتــاری در منطقه
سیســتان و زابل اســت .یک طرح بسیار مهمی که
در سیســتان و بلوچســتان داشــتیم ،احیــا و فعال
کــردن بنــدر مهم مــا در چابهــار بود کــه مرتب در
حال توسعه است و هنوز هم ادامه دارد و برخی از
فازهای مهم آن در دولت های یازدهم و دوازدهم
بــه بهرهبرداری رســیده ،راهآهن چابهار به زاهدان
اســت که طرحی بسیار مهم اســت و گازرسانی در
منطقه سیستان و بلوچستان که الحمدهلل این گاز
به زاهــدان رســید در دولت یازدهــم و بعد هم به
زابل و بقیه شــهرها انشــاءاهلل ادامه پیدا میکند و
بخش معادن ،در سیستان و بلوچستان که برای ما
مهم بود ،چابهار برای ما مهم بــود ،راهآهن ،گاز و
همچنین طرحهای مهم آب و خاک و این 46هزار
هکتار ،جزو آن طرحهای بسیار مهم بود».
روحانی ادامه داد« :سیســتان و بلوچستان یک
اســتان بســیار مهم بــرای کشــور ماســت .از لحاظ
امنیــت ملــی یکی از اســتانهای بســیار حســاس
ماست ،معروف است که چابهار و استان سیستان
و بلوچستان پیشانی امنیت ملی ایران است و این
درســت و جای خودش حرف کامالً بجایی اســت.
سیســتان و بلوچستان استانی اســت که در واقع با
دو همســایه بسیار خوب ما ،پاکستان و افغانستان
هم مرز است ،سیستان و بلوچستان دارای معادن
کار
بســیار ذیقیمتی است که باید در زمینه معادن ِ
بزرگــی انجام بگیــرد و یک بخشــی در دولت های
یازدهم و دوازدهم انجام گرفته ،باز هم باید ادامه
پیداکند».
وی بــا اشــاره بــه اینکه سیســتان و بلوچســتان
همچنین مســیر اصلــی اتصال جنوب به شــمال
است ،توضیح داد« :همان کریدور ترانزیتی جنوب
به شــمال از این چابهار و از سیســتان و بلوچستان
بایــد عبــور کنــد و البته االن بخشــی از ایــن طرح از
هرمــزگان و از بندر عباس عبــور میکند ولی طرح
اصلــی آن ایــن اســت .در نهایــت در واقــع بنــدر
اقیانوسی ما در ایران در چابهار است این تنها بندر
اقیانوسی ماست و بسیار اهمیت دارد و از این مسیر
میتوانیم منطقه اقیانوس هند و منطقه آفریقا را
به آسیای مرکزی و به منطقه سی.آی.اس متصل
کنیم .قدمهای بسیار مهمی برداشته شده و خیلی
آرزو دارم که بخش بزرگ راهآهن چابهار به زاهدان
الاقل تا ایرانشهر را در این دولت افتتاح کنیم ،البته
همه تالش ما این است که این طرح به پیش برود
و جزو طرحهایی است که بهطور منظم و مداوم آن
را دنبال میکنم و از طرحهای بسیار مهم ماست».

روحانــی ضمــن آرزوی توفیــق بــرای مــردم
سیستانوبلوچستان،گفت«:برایامنیتسیستان
و بلوچســتان مــردم تــاش بســیار خوبــی کردند.
مــا در این دولت هــم دولت یازدهــم و هم دولت
دوازدهم شاهد یک امنیت مناسب در مرزهای ما
در سیستان و بلوچستان بودیم و این امنیت عمدتاً
توســط خــود مــردم تأمیــن و اجــرا شــد و االن هم
تأمین میشود ،وحدت شیعه و سنی برای ما بسیار
مهم اســت ،از همه علمای اهل ســنت و شــیعه و
فرهیختگان و از مقامات اســتانی تشکر میکنم به
خاطر وحدت و برادری و اتحادی که در این اســتان
شاهدهستیم».
17ëëفازتکمیلشدهدردولتهاییازدهمودوازدهم
اما نکته دومی که رئیس جمهوری در ســخنان
خود به آن اشــاره کرد ،مربوط به طرحی اســت که
در اســتان بوشهر کلید خورد .عملیات نصب سکو
و توسعه فاز  11پارس جنوبی که آخرین فاز در این
میدان مشترک با قطر است.
روحانــی بــا بیان اینکه پــارس جنوبی بــرای ما
بســیار مهم بود ،گفت« :یک مخزن بسیار عظیم
و بزرگــی اســت که همســایه ما قطــر از این مخزن
استفاده میکرد با اینکه این مخزن مشترک بود از
طرف ایران استفاده و بهرهبرداری نمیشد ،این از
دولت آقای خاتمی شــروع شد بعد هم در دولت
آقای احمدینژاد ادامه پیدا کرد».
رئیس جمهوری ادامه داد 10« :فاز در مجموع
در ایــن منطقــه یعنــی در پــارس جنوبــی افتتــاح
شــد و خیلی خوشــحالم کــه در ایــن دولت یعنی
دولتهای یازدهم و دوازدهم  17فاز تکمیل شده
و به افتتاح رسید .یک فاز در واقع االن برای ما باقی
مانده و آن فاز  11اســت .در واقع میتوانیم بگوییم
کــه در پارس جنوبی کاری که بنا بــود انجام دهیم
انجــام دادیــم و فقط این فــاز  11باقیمانده که یک
مقداری معطل شــدهایم بهخاطر اینکه با حضور
شرکتهای خارجی این کار انجام بگیرد».
روحانی درباره روند توسعه این فاز توضیح داد:
«دلیل اینکه ما منتظر آنها بودیم و میخواستیم با
همکاری آنها انجام دهیم یک هدف خیلی مهم
داشتیم .االن خودمان شروع کردیم فرانسویها و
چینیهــا کنار رفتند و ما خودمــان ادامه میدهیم
منتها یک طرحی داشــتیم و آن طرح فشارافزایی
بــود در چاههــای پــارس جنوبــی ،چارچــوب آن
طرحــی بود کــه بــا مشــارکت شــرکتهای بزرگ
فرانســوی و چینی راحتتر به آن میرسیدیم این
جزو طرحهای مهم ما در این منطقه است ،ما باید
در چاههای گاز در این منطقه حفظ فشار کنیم واال

بنــگاه

افتتاح طرحها بیانگر ناکامی ویروس تحریم و کروناست

میــزان تســهیالت اعطایــی بانک رفــاه کارگــران در بخشهــای مختلف
اقتصــادی ،بنگاههــای کوچــک و متوســط اعــام شــد .بانــک رفــاه طــی
ســالهای  97 ،96و  ،98بالــغ بــر  28,440میلیــارد ریــال تســهیالت از
محــل منابع بانک به بنگاههای کوچک و متوســط پرداخت کرده اســت.
همچنیــن بانــک رفــاه در ســال  ،98در بخشهــای کشــاورزی ،صنعــت
و معــدن ،مســکن و ســاختمان ،بازرگانــی ،خدمــات و متفرقــه بالــغ بــر
 545,643میلیــارد ریــال تســهیالت اعطــا کــرده اســت .ایــن بانک طی
ســالهای  97و  ،98تعــداد  26,334فقــره تســهیالت قرضالحســنه
مشــاغل خانگــی ،اشــتغالزایی و کارفرمایــان طرحهــای مددجویــی بــه
مبلــغ بیش از  4,401میلیــارد ریال به معرفی شــدگان کمیته امداد امام
خمینــی(ره) ،ســازمان بهزیســتی و وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی
پرداخت کرده است.
براساس این گزارش ،بانک رفاه در سال  ،98بالغ بر  64,429میلیارد
ریــال انــواع ضمانتنامههای ریالی به تعــداد  117,616فقــره صادر کرده
اســت .امــا در کنــار پرداخت تســهیالت اعطایــی به بخشهــای مختلف
اقتصادی کشــور ،بانک رفاه کارگران حمایت از معیشــت کارگران را هم
در دستور کار خود قرار داده است.
یکــی از سیاســتهای حمایتــی این بانــک ،افزایش میزان تســهیالت
ارزانقیمــت بــه کارگــران اســت ،درایــن میــان اســماعیل للـــهگانی،
مدیرعامل بانک رفاه گفته است :با تقویت نرخ کفایت سرمایه براساس
اســتانداردهای بینالمللــی و افزایــش ســرمایه بانــک رفــاه از  23هــزار
میلیــارد ریــال بــه بیــش از  200هــزار میلیارد ریــال ،پرداخت تســهیالت
قرضالحسنه و سایر تســهیالت به کارگران و بازنشستگان در سال جدید
بیش از  10برابر خواهد شد.
راهانــدازی مرکــز حمایتهــای اجتماعــی و اشــتغالزایی در مناطق
محروم هم از دیگر اقداماتی است که بانک رفاه انجام داده است.
از ســوی بانک رفاه در پی انتشــار برخی اخبار مبنی بر خرید و فروش
ســکه طال توســط برخــی بانکها ،اعالم کــرد :بانک رفاه هیچ نقشــی در
خریــد ،فــروش و عرضه ســکه نداشــته و تنها انبــاردار بورس کاال اســت،
از ایــنرو بانکی که براســاس مســتندات قانونی بهعنوان انبــاردار بورس
کاال شــناخته میشود ،نمیتواند نقشــی در قیمتگذاری سکه در بورس
کاال داشــته باشــد .گفتنی است ،شــورای بورس در خرداد ماه سال 1393
«گواهی ســپرده کاالیــی» را بهعنوان ابزار مالی قانون بــازار اوراق بهادار،
شناســایی و تصویب کرد که براساس این مصوبه «گواهی سپرده کاالیی؛
اوراق بهــاداری اســت کــه مؤیــد مالکیــت دارنــده آن بــر مقــدار معینی
کاالست و پشتوانه آن قبض استانداردی است که در انبارهای مورد تأیید
بورس صادر میشود /» .روابط عمومی بانک رفاه کارگران

بعــد از جنــگ جهانــی دوم ،انقــاب ســوم صنعتــی ،بــا محوریــت
فناوریهــای اطالعاتــی و الکترونیکی شــکل گرفت و اکنــون با چهارمین
انقــاب صنعتی مواجه هســتیم .انقالبی که پایههای آن برانقالب ســوم
استوار است و حوادث اخیر جهان ،تحقق آن را سرعت بخشیده است.
وجه مشــخصه انقالب چهارم این اســت که روش زندگی ،کار و حتی
نــوع ارتباط انســانها را از اســاس تغییر میدهــد .این تغییــرات ،از نظر
شــدت ،وســعت و پیچیدگی ،شــبیه هیچ یک از تجربههای قبلی بشــری
نخواهد بود.
اســتیو جابــز در ســال  2007گفتــه بود ،گوشــی هوشــمند همــه چیز را
عوض خواهد کرد و اکنون میبینیم که همه پدیدههای جهان با سرعتی
غیرقابــل بــاور در حال تغییرنــد .در حال حاضر نزدیک بــه  80درصد از
جمعیت بزرگساالن جهان گوشی هوشمند دارند که این ظرفیت ،امکان
بهرهبرداری از فناوریهای پیشرفتهای مانند هوش مصنوعی ،روباتیک،
اینترنت اشــیا ،اتومبیلهای بدون راننده ،نانو و بیوتکنولوژی ،چاپگرهای
ســهبعدی ،علــم مواد ،امکانات جدیــد ذخیره انــرژی و ...را فراهم کرده
است.
شــیوع ویــروس کرونــا انقــاب چهــارم را خیلــی زودتــر از پیشبینــی
تحلیلگران محقق کرده است.
پیــش از این نظر تحلیلگــران این بود که وقوع اتقــاب چهارم ،پیش
زمینــه اجتماعی میخواهد که به نظر میرســد کرونــا آن را فراهم کرده
است.
انقــاب صنعتــی چهــارم قطعــاً تغییــرات زیــادی در حوزههــای
حکمرانــی دولتی و ســاختارهای اقتصادی و اجتماعی و آموزشــی ایجاد
میکند.
در دنیای پساز کرونا گســتره تکنولوژیهــای جدید ،هوش مصنوعی
و اینترنــت اشــیا افزایش پیــدا خواهد کرد .الزمه زندگــی در عصر جدید،
آشــنایی بیشــتر با تکنولوژی اســت .در جامعه ایران که ســرعت آشــنایی
مردم با تکنولوژیها ســریعتر از حکمرانان است ،آینده قطعاً کمچالش
نخواهــد بــود .ویژگــی حکمرانــی در ایــران ،شــک بــه تکنولوژیهــای
مــدرن اســت امــا مــردم قادرنــد خیلــی ســریع خــود را بــا تکنولــوژی
تطبیق دهند.
در دنیــای جدید با کســبوکارهای ســنتی باید خداحافظــی کنیم .در
خیلی موارد ،کســبوکار حذف نمیشــود؛ ســازوکار فــروش و عرضهاش
تغییر خواهد کرد اما تغییرات ممکن است به حذف برخی کسبوکارها
منجر شود.
جهان پس از کرونا فرصت بینظیری برای رشــد تجارت الکترونیکی
و کســبوکارهای اینترنتــی خواهد بود در مقابل ،بازارها و فروشــگاههای
ســنتی رفتهرفتــه به پایــان دوره رونق خــود نزدیک میشــوند .در دنیای
جدیــد خیلــی از بازارهــا دیگــر مثــل گذشــته کار نخواهــد کــرد و فــروش
محصوالت متفاوت از گذشته خواهد بود.
زمزمههایی درباره اینکه به پایان عصر جهانی شدن نزدیک شدهایم
به گوش میرســد و برخی معتقدند دولتها در آینده به جای سیاســت
گام برداشــتن بــه ســوی بازارهای جهانــی ،باید یک گام عقب بنشــینند.
در حــال حاضــر بحثهای جــدی درباره احتمــال کنارهگیــری بنگاهها از
زنجیرههای تولید جهانی مطرح است.
بــه این ترتیب پرســشهای مهــم و تعیینکنندهای مقابــل مدیران و
ســرمایهگذاران قرار دارد که آینده بنگاهها را ترســیم میکند .مدیران در
برابر پرســشهای فوری زیــادی قرار دارند و باید هرچــه زودتر برای آنها
پاســخی بیابند .اینکــه چه زمانی این وضع ادامه پیــدا میکند؟ اینکه اگر
ایــن وضــع چند ماه دیگر ادامــه پیدا کرد چه کنم؟ یافتن پاســخ صحیح
بــرای خیلی از این پرســشها امکانپذیر نیســت اما بنگاهی برنده اســت
که تصمیم ســریع بگیرد .کرونا باعــث تغییرات عجیب و غیرقابل تصور
در مأموریت و ماهیت شــرکتها شــده و خیلــی از بنگاهها را در معرض
تحوالت ناخواسته قرار داده است .همینطور آزمونی برای تصمیمهای
ســخت در مدیریــت بنگاههــا بوده اســت .در حال حاضــر چالش اصلی
مدیران و سرمایهگذاران برخی بنگاهها این است که آینده فعالیت خود
را چگونه ترسیم کنند.
درســت در نقطــه مقابــل ،مدیــران برخــی شــرکتها تصمیمهــای
رادیــکال نگرفتهاند و ناچار به توقف کامل فعالیت شــدهاند .آینده برای
مدیــران آیندهنگر روشــن اســت امــا مدیرانی کــه از تغییر واهمــه دارند
یــا مدیرانــی که بموقع دســت بــه تغییــر نمیزنند قطعــاً باید بــا دنیای
کسبوکار خداحافظی کنند.

