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عمان، دروازه ورود ایران 
به بازارهاي جهانی

 دکتر کاظم مرادي هرسینی
کشور پادشاهی عمان، با توجه به دیدگاه هاي 
س��لطان قابوس، در طی بیش از چهار دهه اخیر 
موف��ق به ایج��اد رواب��ط برادرانه و دوس��تانه با 
کشورهاي مختلف در سراس��ر جهان شده است. 
احت��رام متقابل، اص��ول حقوق بی��ن الملل، عدم 
دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و همکاري 
براي دستیابی به منافع مشترك و منافع کشورهاي 
همس��ایه و نقش موثر بر مبناي اصل مذاکره براي 
حل اختالف��ات، از جمل��ه رویکردهایی اس��ت 
 که س��بب شده کش��ور عمان به عنوان یک کشور 
صلح طلب و فراتر از آن ایجاد کننده صلح و آشتی 

در بین کشورها شناخته شود.
اول م��رداد، مصادف با بیس��ت و س��وم ماه 
جوالي هر س��ال روز رنس��انس عمان یا حیات 
مجدد و تولد دوباره عمان اس��ت و ش��کی نیست 
که در طول 47 س��ال گذش��ته این کش��ور موفق 
به دس��تیابی به دس��تاوردهاي ویژه اي براي خود 
و حت��ی کش��ورهاي دیگر ش��ده اس��ت. در بعد 
سیاست داخلی، ارزش دادن به عدالت و حمایت 
از حکوم��ت قانون و در بعد سیاس��ت خارجی، 
هم��کاري، اعتماد، اعتبار، صداق��ت و وضوح در 
برخورد با سایر کشورهاي همسایه و غیر همسایه 
در تحوالت و شرایط مختلف از جمله رویکردها 
و اس��تراتژي هاي کشور عمان در سال هاي اخیر 
بوده است و با این نگاه این کشور به دنبال احیاي 
عظمت باس��تانی خود در سایه حاکمیت امنیت و 
رفاه و ایجاد یک دولت مدرن بر اساس برابري و 

حقوق شهروندي است.
عمان با دارا ب��ودن 310 هزار کیلومتر مربع 
مساحت، دومین کشور بزرگ شبه جزیره عربستان 
است و در عین حال 4 میلیون نفر دارد که کمتر از 
نیمی از آن را مهاجران سایر کشورها تشکیل می 
دهند. س��لطنت / جمعیتی حدود 5 عمان از سال 
1970 حکومتی پایدار و نظام اقتصاد آزاد داشته 
است. ارزش پول عمان در رتبه سوم دنیا قرار دارد 
و تورم زیر 3 % از ثبات اقتصادي در این کش��ور 
حکایت می کند. عمان را می توان کشوري لیبرال 
دانست که مجاز بودن مالکیت کسب و کار توسط 
خارج��ی ها، میزان اندك مالیات بر ش��رکت ها و 
تقریبا ب��دون مالی��ات بر درآمد بودن اش��خاص 
حقیقی از نش��انه هاي آن اس��ت.صادرات نفت به 
عنوان اصلی ترین و کلی��دي ترین منبع درآمدي 
دولت عمان و درعین حال محدودیت منابع نفتی 
درمقایس��ه با دیگر همتایان��ش در خلیج فارس 
س��بب شده اس��ت که دولت عمان به دنبال ایجاد 
 تنوع و گس��تردگی دراقتصاد این کشور و جذب 
س��رمایه گذاري خارجی به منظور افزایش رشد 

اقتصادي باشد. لطفا کمی به این آمار دقت کنید:
 )PRI( از نش��انه هاي رونق اقتص��ادي در
عمان در س��ال 2017 ، س��ومین کشور عربی در 
فهرس��ت حقوق مالکیت سطح جهانی است، رتبه 
چهارم جهانی در تعهد به امنیت سایبري، برترین 
کش��ور عرب براي ش��روع کس��ب و کار و رتبه 
48 فضاي کس��ب وکار در دنی��ا به دلیل امکانات 
ارائه ش��ده به س��رمایه گذاران و کارآفرینان، رتبه 
س��وم در دنیاي عرب براي ثبات سیاس��ی و عدم 
خشونت بر اساس گزارش صندوق صلح واشنگتن 
در س��ال 2017 ، یک��ی از امی��دوار کننده ترین 
کش��ورهاي منطقه از نظر فرصت هاي مناقصه در 
 بخش ساخت و ساز کشورهاي شوراي همکاري 

خلیج فارس، رتبه نهم جهان براي رشد بالقوه...
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دانش محاوره تخصصی در همکاری 
بین المللی بخش ارتباطات

 مهدی محتشمی*
گزینه پیش��نهادی برای وزارت ارتباطات، 
در جای��گاه ریاس��ت کمیت��ه ه��ای تخصص��ی 
کمیس��یون های مش��ترك با روس��یه، ع��راق و 

جمهوری آذربایجان و... 
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حمایت از اشتغال 
راهبرد بانک ملی ایران 
 محمدرضا حسین زاده*

حمایت از اشتغال یکی از راهبردهای مهم 
بان��ک ملی ایران در راس��تای مس��ئولیت های 

اجتماعی است.
بان��ک ملی ایران در طول نزدیک به 9 دهه 
از حی��ات خود، پیون��دی ناگسس��تنی با آحاد 
جامعه یافته و از همین رو نس��بت به مشکالت 
 بخش های مختلف جامعه احس��اس مس��ئولیت 
 م��ی کند.کارنام��ه بان��ک مل��ی ای��ران نش��ان 
می دهد که این بانک در بخش مس��ئولیت های 
اجتماع��ی از ن��گاه انتفاع��ی فاصل��ه گرفته و 
به س��وی همی��اری با بخش های آس��یب پذیر 
جامعه حرکت کرده اس��ت، چنان که به شهادت 
بخ��ش های دریافت کننده این خدمات، حضور 
بان��ک ملی ایران توانس��ته اس��ت ثم��رات در 
خور توجهی در کاس��تن از میزان آس��یب ها و 
مش��کالت آنها داشته باش��د.اقدامات این بانک 
در بعد مس��ئولیت های اجتماع��ی با رصد دقیق 
مش��کالت جامعه و اولویت بندی آنها صورت 
می گی��رد. به طور مث��ال اش��تغالزایی و کمک 
ب��ه رفع بی��کاری اقش��ار مختل��ف جامعه یکی 
از اه��داف مهمی اس��ت ک��ه بانک مل��ی ایران 
 در س��ال های گذش��ته ب��ه آن پرداخته اس��ت.

تلقی ما این اس��ت که اقش��ار مح��روم جامعه، 
مهم ترین کانون آس��یب های ناش��ی از بیکاری 
در کش��ور هس��تند. در ای��ن می��ان یک��ی از 
مهم تری��ن ابزارهایی که این بان��ک برای ایفای 
مس��ئولیت های اجتماع��ی اش در اختیار دارد، 
تسهیالت بانکی اس��ت.در این راستا بانک ملی 
ایران در س��ال 1394، دو هزار و 725 میلیارد 
و 232 میلی��ون ریال به 23 هزار و 839 نفر از 
مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( تسهیالت 
 قرض الحسنه اش��تغالزایی پرداخت کرده است.

در سال 1395 نیز این بانک به 22هزار و 934 
نف��ر از مددجویان، دو ه��زار و 800 میلیارد و 
938 میلی��ون ریال تس��هیالت قرض الحس��نه 

اشتغالزایی پرداخت کرد. 
در سال جاری این میزان تا نیمه مرداد ماه 
به 604 میلیارد و 362 میلیون ریال رسیده است 
که این میزان تسهیالت به 4 هزار و 524 نفر تعلق 
گرفت و روند پرداخت این تس��هیالت همچنان 
ادام��ه دارد به ط��وری که بر اس��اس تفاهم نامه 
امضا ش��ده میان کمیته امداد ام��ام خمینی)ره( با 
بانک ملی ایران میزان تس��هیالت قرض الحسنه 
اش��تغالزایی این بان��ک به مددجویان در س��ال 
ج��اری به 9 هزار میلی��ارد ریال افزایش خواهد 
یافت.بانک ملی ایران در مقوله اشتغال، همچنین 
صنایع کوچک و متوسط را نیز مورد توجه قرار 
داده اس��ت و تالش کرده اس��ت تا ظرفیت های 
بالقوه ای��ن بخش را در اش��تغالزایی با پرداخت 
تس��هیالت تقویت کند. این بانک در سال 95 به 
حدود سه هزار بنگاه کوچک و متوسط تسهیالت 
پرداخت کرده اس��ت.از همین رو، رویکرد بانک 
ملی ایران در سال جاری تداوم حمایت از ایجاد 
اشتغال و کمک به رفع بیکاری در جامعه است. 
*مدیرعامل بانک ملی ایران
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مدیر عامل شرکت بورس کاالی ایران:

امکان حضور خریداران 
حقیقی در معامالت 
پتروشیمی بورس کاال
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رئیس دانشگاه علم و فرهنگ اعالم کرد

جذب۷۵ درصد 
فارغ التحصیالن دانشگاه 
علم و فرهنگ به بازار کار

هدرفت ساالنه 2۵ میلیون تن موادغذایی

یک بشکه زرشک معادل 
۷ بشکه نفت

رئیس تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی، در 
نشست خبری گفت: ساالنه 130 میلیون تن مواد 
غذایی در کشور تولید می شود که 25 میلیون تن 

آن هدر می رود...
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وزیر اسبق اقتصاد:

 وزارت اقتصاد 
به جای اقتصاددان 
مجری قوی می خواهد

بیانیه 24 بندی فعاالن اقتصادی 
درخصوص کابینه پیشنهادی

صفحه 12

استخدام 96
شرکت شونیز
گروه صنعتی لینا
سازمان اموال امالک بنیاد مستضعفان

وزی��ر اس��بق اقتصاد گف��ت: برنامه ه��ای اقتص��اد ایران در 
چارچوب اس��ناد باالدس��تی و ابالغیه های مق��ام معظم رهبری 
تعریف می شود و بنابراین وزارت اقتصاد باید مجری خوبی برای 
این برنامه ها باش��د. به گزارش  تفاه��م، داوود دانش جعفری در 
دی��دار فعاالن اقتصادی با وزیر پیش��نهادی اقتص��اد گفت: برنامه 
وزیر اقتصاد با س��ه هدف اصلی افزایش ثروت عمومی، باال رفتن 
تولید و اشتغال تدوین کرده اند و این سه برنامه اصلی دولت تعیین 
ش��ده اس��ت؛ اما ماموریت اصلی وزارت اقتصاد نیز در این برنامه 
تنظیم سیاس��ت های مالی و اقتصادی، هماهنگی بین سازمان های 
مختلف، مدیریت سازمان های بورس و مالیات، مدیریت عملیات 
مال��ی دول��ت و پرداخت هزینه ها و نیز انجام امور محاس��باتی و 
نظارت مالی عنوان شده است.وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی 
اف��زود: مهم ترین ماموریت وزارت اقتصاد، تامین مالی اس��ت؛ به 
این معنا که مهم ترین مش��کل کنونی کش��ور، تامین منابع مالی به 
شمار می رود، بنابراین یک دستگاه در مجموع دولت، این وظیفه 

را بای��د به عه��ده بگیرد که توس��عه فعالیت ها را ب��ا تامین منابع 
مال��ی صورت ده��د.وی تصریح کرد: بانک مرکزی در ش��رایطی 
نیس��ت که تامین مالی را صورت دهد، چراکه ممکن است متهم به 
تورم زایی ش��ود، اما بار اصلی مسئولیت تامین مالی باید به عهده 
وزارت اقتصاد باش��د؛ به خصوص اینکه مشکالت ورشکستگی و 
تحریم ها، خود را در تامین مالی نشان داده که خوشبختانه وزارت 
اقتصاد در برنامه وزیر پیش��نهادی این مسئولیت را به عهده گرفته 
است.دانش جعفری گفت: باید در برنامه وزیر پیشنهادی به بخش 
خصوصی نقش بیشتری داده شود و استفاده بیشتر از فرصت های 
بین المللی نیز عملیاتی شود، در این صورت اقتصاد ایران به یکی 
از آرزوهای خود خواهد رسید.وی در خصوص شبهه های اعالم 
شده در خصوص اقتصاددان نبودن وزیر پیشنهادی امور اقتصادی 
و دارای��ی تصریح کرد: بنده به عنوان فردی که چند س��ال در این 
پست مس��ئولیت داشته ام، باید ش��هادت بدهم که وزارت اقتصاد 
یک وزارتخانه بس��یار گسترده اس��ت که اگر معادل آن در برخی 

کش��ورها در نظر گرفته ش��ود، حداقل س��ه تا 5 وزارتخانه را در 
برمی گیرد، پس کار گس��ترده ای اس��ت و شاید مهم ترین ویژگی 
وزارت اقتصاد هم همین فش��ار کاری باش��د؛ ام��ا اصوال در نظام 
اقتصادی ایران، کار وزارت اقتصاد، ارائه برنامه اقتصادی نیس��ت.

دانش جعفری در توضیح این مطلب گفت: برنامه های اقتصادی در 
چارچوب س��ندها و مواردی است که از سوی مقام معظم رهبری 
اعالم می شود، وزارت اقتصاد باید مجری باشد، بنابراین با توجه 
به شناختی که از آقای کرباسیان دارم و وی در دوره ای نیز معاون 
من بوده اس��ت، او را فردی صاح��ب نظریه و پرتالش می دانم و 
فکر می کنم که او می تواند انتخاب موفقی باش��د.وی افزود: باید 
تکی��ه اصلی برنامه وزارت اقتصاد را بر روی تامین مالی بگذارند 
و فردی باید مس��ئولیت تامین مالی در اقتص��اد ایران را بپذیرد و 
آن کس��ی جز وزارت اقتصاد نیس��ت که وزیر پیشنهادی با توجه 
به تجربه و ش��ناخت و مدیریت قوی می تواند کار را به سرانجام 

برساند.

با موافقت دولت و همه نمایندگان؛

کلیات طرح مقابله با اقدامات 
ماجراجویانه آمریکا تصویب شد

 کلیات طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریس��تی آمریکا 
در منطقه در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید. به گزارش تفاهم، 
در ادامه جلس��ه علنی دیروزمجلس شورای اسالمی بررسی کلیات طرح 
شرح در صفحه 2 مقابله با اقدامات ماجراجویانه و...  

مدیرعامل کاسپین: 

پیگیر ساماندهی تعهد 
8 تعاونی منحله هستیم

مدیرعامل موسس��ه اعتباری کاسپین با بیان 
اینکه کس��ی از این موسس��ه طلب ندارد، گفت: 
پیگیر ساماندهی تعهد هشت تعاونی منحله هستیم.

به گزارش تفاهم، »علی نعیمی« در نشست 
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره موسسه اعتباری 
کاسپین با تش��ریح وضعیت فعلی موسسه در این 
نشس��ت، بخش عم��ده ای از مش��کالت موجود 
 را ناش��ی از انتش��ار اخبار نادرس��ت اعالم کرد.

وی اف��زود: ب��ه دلی��ل چالش های گذش��ته، که 
ناش��ی از عملک��رد تعاونی ه��ای منحل��ه ب��ود، 
بحران های��ی ب��رای موسس��ه اعتباری کاس��پین 
پدی��د آمد که با برنامه ریزی های انجام ش��ده و 
 همکاری نهادهای مس��ئول، این مسائل به زودی 
حل و فصل خواهد شد. نعیمی تاکید کرد: اتفاقاتی 
ب��ه تازگی رخ داد که برنامه ریزی ها را تغییر داد، 
زیرا مجلس اعمال م��اده 236 را تصویب کرد و 
موسس��ه وارد مرحله دیگری ش��د که حاال باید 
به س��مت قوه قضائیه برویم و منتظر باشیم ببینیم 
چه رویدادهایی رقم خواهد خورد. نعیمی افزود: 
موسس��ه اعتباری کاسپین تنها یک هیات تسویه 
نیس��ت که پول را از بانک مرکزی بگیرد و توزیع 
کن��د، به همین دلیل همه بای��د بدانند که معاونتی 
ب��ه عن��وان معاونت اعتب��ارات در ش��رکت های 
س��رمایه گذاری ایجاد شده است و این شرکت ها 
 ب��رای ایجاد کس��ب و کار فعالی��ت خواهند کرد.

مدیرعامل کاسپین افزود: موسسه کاسپین نسبت 
به موسسه های دیگر پاك ترین موسسه است زیرا 
ما به کس��ی بدهکاری نداریم و کسی از ما طلب 
ندارد. وی ادامه داد: این موسس��ه پیگیر تعهدات 
برای ساماندهی هش��ت تعاونی منحله است و با 
لط��ف و عنایت خدا و با هم��کاری هیات مدیره 
و هیات تس��ویه تعاونی ها ب��ا توجه به دارایی ها 
جوابگوی س��پرده گذاران باشیم و تعیین تکلیف 

خواهیم کرد.
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