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صفحه 3

ویژه هفته بانکداری

سند راهبردی بانکداری اسالمی به عنوان یکی از مطالبات مهم دولت از بانک مرکزی در حال تدوین

است .این خبری بود که رئیسکل بانک مرکزی به مناسبت هفته بانکداری اسالمی اعالم کرد...

صفحه 4

سرخی زیان بانک آینده تمامی ندارد؛

پایانتلخ

در صورت عدم تغییر رویه تصمیم 
سازان
سال  ،۱۴۰۱سال پایان صنعت فرش دستباف
خواهد بود

بانک آینده از گرداب زیان خارج میشود؟

طرح  :فاطمه یزدانی  .عصراقتصاد

بانکداری اسالمی در عمل

صفحه 8

نتیجــه ایــن رویکــرد انباشــت فــرش هــای ایرانــی در
بازارهــای مختلــف اســت و بــا توجه به اینکه اساســا ً
فرش های مســتعمل ایران صادر می شــود ،ســامانه
قدرت تشخیص مستعمل از غیر را ندارد و عمال ًاین

تبصره گمرک برای صنعت فرش قدرت اجرایی ندارد.
به گفته میری ،این قانون باعث انباشت فرش

در برخــی بازارهــای هدف شــده و ارزش فرش ایرانی

را کاهــش داده اســت؛ در حالــی کــه میتوانیــم بــا

بازگرداندن این فرشها و ایجاد ارزش افزوده بیشتر

به بازار دیگری صادرکنیم.

وی تاکیــد کــرد :عــدم بازگشــت فرشهــای

بانــک آینــده از جملــه بانکهایــی اســت که حواشــی بســیاری در اطراف خــود دارد و این حواشــی به

مستعمل به کشور و فعالیتهای تعمیری و مرمت

صفحه 5

فرشها به کشورهای ترکیه و پاکستان برای مرمت

بــر روی آنهــا مشــکل دیگــری را ایجــاد کــرده کــه این

تابلوی معامالت این سهم و سهامداران آن نیز منتقل شده است...

سهم مردم از تسهیالت خرد

بــرده میشــوند و در همیــن راســتا متخصصیــن در

این زمینه نیز به این کشــورها مهاجرت میکنند .در

نتیجه نه تنها درآمدهای ایران را از دست میدهیم
بلکه فرصتهای شغلی را نیز از دست دادهایم.

بنا به اعالم علی صالحآبادی رئیسکل بانکمرکزی ،در  4ماه ابتدایی امسال  1000همت تسهیالت

عضــو هیات نمایندگان اتــاق ایران ادامه داد:

به بخشهای مختلف اعم از خانوارها و بنگاهها پرداخت شده ...

در دولت گذشته توانستیم تبصره ای به این آیین

صفحه 5

نامــه اضافــه کنیــم که مصوبه هیــات وزیــران را هم

گرفت و ابالغ هم شــد که فرش دســتباف مســتثنی

کاهش نرخ ذخایر ارزی بانکهای چین
برای حمایت از«یوآن»

شــود؛ اما با شــکایت یک فرد به دیوان عدالت اداری

مصوبــه رد شــد و حاال بایــد 2ماده قانونی یعنی ماده
 ۱۱۹قانــون امــور گمرکــی که ماده معافیت ها اســت
اصــاح و فــرش در ان قــرار بگیــرد و مــاده  ۶۵کــه
تشــریفات مــاده  ۱۱۹را عنــوان مــی کنــد هــم بایــد

اصالح شده و فرش در ان قرار بگیرد تا مشکل حل

ترجمه :محمود نواب مطلق

چندین هفته است چین در برابر

در سایت روزنامه بخوانید:

کاهــش ارزش پــول ملــی خــود

مالــی در بهرهبــرداری از ســرمایه

ذخایــر ارزهای خارجی خــود اتخاذ

واکنشــی نداشــته است .کاهشی

شده».

کــه در پویایــی بیشــتر صــادرات

کارشناســان

این کشــور تأثیر به سزایی داشته

شود؛ اما این فرایند هم زمان بر است.

و

در سایت روزنامه بخوانید:

اســت .امــا اکنــون کاهــش ارزش

صادرکننــدگان فــرش دســتباف در بــازار تهــران و

فعــاالن

شــهرهای بزرگ فعالیت می کنند و بازارها نیز ســند

مالکیت یا اجاره نامه همراه با کد رهگیری وجود ندارد

خلــق چیــن مــورد انتظــار بــوده و

مهــم یک دالر معادل  ۶،۹۳یوآن

عالوه براین با هدف فهماندن این

و تنها با سرقفلی افراد دهههاست که فعالیت خود را

ادامــه روند کاهش ارزش پولملی

به دلیل مشــکالت ســامانه ای و عدم پذیرش ســطح

ادامه می دهد ،اکنون برای تمدید کارت بازرگانی خود

مطلب به بازارهای جهانیســت که

رســیده اســت .از اینــرو دولــت از

طریــق بانــک خلق چین ،نه صرفا بــه دلیل اتخاذ

یــک سیاســت پولی بلکه به دلیل بــاال بردن توان
اقتصادی کشور وارد میدان شد.

ایــن کشــوربه هیــچ وجــه مطلــوب مقامــات پکــن
نیست.

در مــاه آوریــل (فروردیــن) نیــز بانکمرکــزی

نیلوفر جمالی

چیــن ایــن نــرخ را  ۱۰۰واحــد کاهــش دادهبــود .از

پول ملی این کشورکاهش مییابد .این بانک روز

چرخشــی آشــکار با سیاستهای پولی چند هفته

همــراه دارد و هرجایــی از دنیا

منظور جلوگیری از ادامه روند کاهش ارزش یوآن

تقویــت صــادرات چیــن جهــت حمایــت از اقتصــاد

فرهنگ و اصالت ایرانی است.

براســاس تصمیــم ایــن بانــک نــرخ ذخایــر

ارزهــای خارجــی بانکهای چین برای افزایش ارزش

دوشــنبه ۵ســپتامبر (۱۴شــهریور) اعــام کــرد بــه

در برابــر دالر ،نــرخ ذخایــر ارزهای خارجی بانکها
کاهش مییابد.

ایــن کاهــش نرخ مربــوط به ارزهــای خارجی

اســت که بانکها ملزم به نگهداری آنها در خزانه

خــود هســتند .بنابرایــن براســاس اعالم ایــن نهاد

مالــی از  ۱۵ســپتامبر( ۲۴شــهریور) ایــن نــرخ از
۸درصد به  ۶درصد کاهش خواهد یافت.

این تصمیم به باال رفتن ارزش پول ملی چین

کمک میکند .روز دوشنبه ۵سپتامبر (۱۴شهریور)

ارزش یوآن در برابر دالر به پائین ترین سطح خود
طی دوسال گذشته رسید.

درابتــدای بعدازظهــر ایــن روز هــر دالر در

برابــر ۶،۹۳یوآن در بازارها معامله شــد .از ابتدای

ســال جــاری میــادی ارزش یــوآن در برابــر دالر ۸
درصــد کاهــش یافتــه و درایــن روز بــه پائینتریــن
ســطح خود در دوســال گذشته رسید .دلیل اتخاذ

این تصمیم قدرت دالر در بازارهای جهانی و ادامه
وخامــت دورنمــای اقتصــادی در چین عنوان شــده

است.

بانــک خلــق چین طی اطالعیهای اعالم کرد:

«ایــن تصمیم بــه منظور ارتقــای ظرفیت نهادهای

ســوی دیگــر اتخــاذ تصمیــم جدیــد ایــن بانــک بــا

گذشــته آن متفاوت بودهاســت .تاکنون به منظور
ضعیف این کشور مقامات دولتی درمقابل کاهش

ارزش یــوآن در برابــر دالر چندان واکنشــی نشــان
نمیدادند.

صــادرات چیــن یکــی از مهمتریــن بخشــهای

محــرک موتوراقتصــادی در ایــن کشــور محســوب
میشــود .تولیــد محصــوالت صادراتــی چیــن در

زمینههــای گوناگــون و با وســعت بســیار از بخش

نساجی تا خودرو با فناوری پیشرفته است.

برخــاف بانکهای مرکــزی غربی بانکمرکزی

چیــن اولیــن و تنهــا مأموریــت خــود را مهــار تــورم
نمیداند بلکه با تبعیت از سیاستهای دولت به

دنبال اهداف اقنصادی متنوعی است.

بــا مدیریت بر پولملی ،این بانک قصد دارد

بــر جذابیت تولیدات صادراتی خود بیفزاید .بدین

ترتیب «یوان» پولی ملی چین به طورکامل و آزاد
قابل استفاده در مبادالت نخواهد بود.

در حقیقت این بانک مرکزیست که هر روز

یک نرخ محوری تعیین میکند و حداکثر نوسانی

معادل ۲درصد نســبت به این نرخ را قابل تحمل
میداند.

منبع :روزنامه تریبیون

در سایت روزنامه بخوانید:

تحریمها مانع فعالیتهای حفظ
و نگهداری زیرســاختهای گازی
روســیه شــدهاســت« .دیمیتری

پِســکف» ســخنگوی کرملیــن
اعــام کرد در پمپــاژ گاز به دلیل
تحریمهــای دولتهــای غربــی
مشکالتی به وجود آمدهاست.
کرملیــن

دوشــنبه

۵ســپتامبر (۱۴شــهریور) تنهــا مقصــر اصلــی
گاز راهبــردی «نُــورد اِســتریم» را بــا اطمینــان؛
اعمــال تحریمهــای دولتهــای غربــی ضــد

بنابراین متوقف شد».

از ســوی دیگــر غــول گازی روســیه

زیرســاختهای گازی انجــام نشــده و پمپــاژ گاز

جمعه۲ســپتامبر (  ۱۱شــهریور) شــاهد نشــت

توقــف ارســال گاز بــه آلمــان از طریــق خــط لوله

روســیه دانســت .زیرا عملیات حفــظ و نگهداری

دچار مشکل شدهاست.

خــوب کار نمیکــرد و نیــاز بــه تعمیــر داشــت.

شــرکت «گاز پــروم» نیــز اعــام کــرد در روز
روغن در توربین واقع دریک ایســتگاه فشــارطی

بنابه گفته «دیمیتری پِســکف» ســخنگوی

عملیات تعمیر و نگهداری در روسیه بود ه است.

یافت .وی در یک مصاحبه تلفنی نیز براین نکته

دلیــل اعمال تحریمهای غرب ضد روســیه درپی

کرملین هیچ دلیل دیگری در این مورد نمیتوان

افــزود« :ایــن تحریمهــا هســتند کــه مشــکالت

کنونی را به وجود آوردهاند».

مســکو بــر ایــن نکتــه نیــز تأکید کــرد که به

با قطع ارســال گاز به آلمان از این مســیر؛

تعمیــر بــه کانــادا فرســتاده شــده بــود ممانعــت

از ســوی دیگــر ســخنگوی کرملیــن ضمــن تقبیح

درعین حال آلمان که درحال حاضر توربین

غــرب بــه شــدت نگران زمســتان امســال اســت.
«اقدامات مستمر علیه روسیه» تمامی اتهامات

میشود.

وی معتقــد

اســت ،برخــی

از مدیــران جدیــد

در حــال جنگیــدن

فرش دستباف در انتظار

بــرای تغییــر قوانین

حمایت تمام قد حاکمیت

مدیــران

پیشــین

حامــد چمــنرخ ،عضوهیــات مدیــره اتحادیــه

تولیدکننــدگان و صادرکنندگان فرش ایران در گفتگو
با عصراقتصاد با اشــاره به اینکه ســال  ۱۴۰۱با حضور

دولــت جدیــد آغــاز شــد ،تاکیــد کــرد :در ایــن ســال

ویــروس کرونــا روند نزولی به خود گرفت و به تدریج
فعالیتهــای اقتصــادی از ســرگرفته شــد .بــه همیــن

دلیل هم شرایط فرش دستباف و سایر فعالیت های

اقتصادی بهتر و امیدها زنده شد که در سال جدید با
تغییر و تحوالت سیاسی ،اتفاقات مثبتی برای صنعت

چمنرخ با بیان اینکه توقع بر این بود که دولت

جدیــد پس از اســتقرار رونــد و رویه های دولت پیش
را تغییــر دهــد ،افــزود :دولــت جدید تغییــری در روند
رویههای دولت پیش ساری و جاری است.

صــادرات کشــور تعهــدی ارزی را معضل صــادرات می

داننــد ،گفــت :اما دولت ســیزدهم نیز بــر همان رویه

دولت قبل تکیه کرده است .دولت فعلی خود را مردم
ســاالرانه عنــوان کــرد؛ امــا در عمــل کامال دولتــی و با

همان سیستم دولت قبل در حال حرکت است.

عضوهیــات مدیــره اتحادیــه تولیدکننــدگان و

صادرکننــدگان فــرش ایــران تاکیــد کــرد :در این میان

مدیران با شهامتی نیز وجود دارند که بعد از گذشت

چند ماه از آغاز دولت خود را پیدا کرده و شناخت کافی
به اوضاع پیدا کردند؛ از این رو با برگزاری جلسات و
گفتگو ها بعضا به کمک آمدند و سعی کردند شرایط

ســازمانهای دولتــی بــا یکدیگــر بــرای تغییــر قوانیــن
هستیم.

بــه گفتــه چمــنرخ ،مطالبــه اصلــی بخــش

خصوصی از بانک مرکزی است که روند فعالیت خود

را بر اساس قوانین و رویکردهای بانک مرکزی دولت
قبل اســتوار کرده و ســازمانهای متولــی صادرات که

متوجــه مشــکالت و خطاهــای آن شــدند بــرای تغییــر
قوانیــن در حــال جنگ هســتند کــه این رونــد زمانبر

بوده و فعاالن اقتصادی را مستهلک می کند.

وی بــا بیــان اینکــه فــرش دســتباف در ضعیــف

تریــن موقعیت خود پس از انقالب قــرار دارد ،افزود:
در صورتــی کــه در ســال  1401دولــت اقــدام جــدی در

راســتای تقویت فرش دستباف انجام ندهد؛ امسال،
سال پایان فرش دستباف خواهد بود.

این فعال حوزه فرش تاکید کرد :شــرایط فرش

دســتباف از اخطار و هشــدار گذشــته اســت و اکنون

نیــاز بــه اقدام جــدی داد .در این زمینه گفتگوهایی با
رئیــس جمهور داشــتهایم که ایشــان گفتنــد اگر وزیر

مربوطه تایید کنند ایشــان از فرش دســتباف حمایت
خواهد کرد.

چمــنرخ تاکیــد کــرد :فــرش دســتباف اکنــون

نیازمند افراد جسور با ریسک پذیری باال دارد؛ چراکه
در شــرایط مســاعدی قــرار نــدارد و باید اقــدام عاجل،
ســریع و کافــی بــا تــاش مجموعــه حاکمیــت در ایــن

راستا صورت گیرد.

دلیل تضعیف فرش دستباف
در ایــن زمینــه مرتضی میری ،عضــو هیات نمایندگان
اتــاق ایــران و عضــو دیگــر هیــات مدیــره اتحادیــه

تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران در
گفتگو با عصراقتصاد بر شرایط بسیار نامساعد فرش
دســباف در  ۵۰ســال اخیــر تاکید کــرد و گفت :میزان

ترجمه :سلیم حیدری

از خــط لولــه اصلــی خــود بــه اروپــا

در آن کشــور قرار دارد ادعا میکند مســکو مانع
ارســال گاز روســیه بــه آلمــان از مســیر دریــای

بیشــتر اســت ،اقتصادی که در حال حاضر مجبور

بــه زیــر  0.99دالر ســقوط کــرد و به

بــه اعتقــاد وی« :بــه طــور مشــخص غــرب

مواجهــه بــا بحــران جــدی انــرژی در زمســتان

است که کاهش ارزش یورو ممکن است در اینجا

اصلــی رســیدن شــرایط بــه وضعیــت کنونــی

منبع :فیگارو

روز دوشــنبه پس از توقف گازرســانی روســیه

رد کرد.

شــامل اتحادیــه اروپا ،انگلســتان و کانادا مقصر

بازگشــت ایــن توربیــن بــه روســیه اســت .قطــع

ســقوط کرده و تهدیدی برای تحمیل درد اقتصادی

بالتیــک موجــب هــراس شــدید اروپائیــان بــرای

بــه مقابلــه بــا افزایــش تــورم اســت .خبــر بــد ایــن

شدهاست.

تــا  ۹۷میانگین صادرات فرش دســتباف ســاالنه ۴۱۶

میلیون دالر بود و پیش از تحریم ترامپ نیز به ۴۲۶
میلیــون دالر رســیده بــود؛ امــا از ســالهای  ۹۷تا ۱۴۰۱
میــزان صــادرات از کمترین زمــان خود یعنی میانگین
ســاالنه  ۴۱۶میلیــون دالر بــه  ۶۴میلیون دالر رســیده

است که افت شدیدی را نشان می دهد.

میری به دالیل متعدد مشکالت فرش دستباف

اشاره کرد و گفت :اولین و مهمترین دلیل آن سیاست
هــای نادرســت مقــررات رفــع تعهــد ارزی حاصــل از

صادرات است که این موضوع را در همان ابتدای امر
به دولت وقت گوشــزد کردیم و به آن توجهی نشــد؛
نتیجه شرایطی است که اکنون مشاهده میشود.

وی توضیح داد :شرایط صادرات فرش دستباف

بــا کاالهــای صنعتــی دیگر بســیار متفاوت اســت؛ به
دلیل اینکه اساسا ًفرآیند بازاریابی و فروش آن زمانی

آغــاز مــی شــود که فرش در انبارهای بــازار هدف قرار
گیرد .اما در کشورمان از همان ابتدای امر صادرکننده
متعهد به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات می شود
در شــرایطی کــه هنوز فروشــی اتفاق نیفتــاده و ارزی
دریافت نشده است.

در واقع صادرکنندگان فرش دســتباف پیش از

فروش محصول خود متعهد به بازگرداندن ارز آن می
شوند و این امکان پذیر نیست و فعاالن صنعت فرش

از این زاویه آسیب دیدهاند.

ایــن فعــال حــوزه فــرش دســتباف ایــران تاکیــد

کــرد :پــس از انقــاب ایــران فــرش دســتباف در ســه
مقطه تاریخی مســتقیما ًتوســط آمریکا مــورد تحریم
قــرار گرفــت؛ امــا ما شــبکه خاصی برای تنــوع در بازار
و انتقــال ارز خــود یافته بودیــم که مقررات رفع تعهد

ارزی این شبکه را از کار انداخت؛ چراکه بانک مرکزی
تاکید بر روند بازگشت ارز به شیوه خودش را داشت
و آسیب جدی به این صنعت وارد کرد.

وی دومین مشکل را بازگشت فرش های ایرانی

به کشور عنوان و تصریح کرد :بر اساس تبصره ماده
 ۱۲۱آییــن نامــه اجرایی قانون امــور گمرکی ،هر کاالی

کــه از ایــران صــادر شــود پــس از خــروج از کشــور در

میــری ،چهارمیــن مشــکل را موضــوع ابریشــم

خوانــد و گفــت :وزارت جهاد کشــاورزی اجازه کاهش
تعرفــه واردات ابریشــم را علیرغم مصوبه کمیســیون
مــاده یــک در ســال  99را نمیدهــد و چون بر اســاس

قانون انتظار ،اختیار ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی
سپرده شده است به بهانه حمایت از ابریشمکارهای

داخلــی تعرفــه باالیــی را بــرای ابریشــم وارداتــی وضع

مــی کنــد ،درحالی که ابریشــم داخلــی علیرغم اینکه
کیفیت مناسب برای فرش تمام ابریشم ما را ندارد و
از نظر کمیت نیز پاســخگوی نیاز نیســت ،تمام تولید

آنهــا توســط تولیدکنندگان فرش اســتفاده میشــود؛

امــا وزارت جهــاد کشــاورزی بــا سیاســتهای حمایتی
تعرفه قصد دارد از آنها حمایت کند که طبعا ًسیاست

درستی نیست و عالوه بر اینکه فرش قم و اصفهان را
از بین خواهد برد در بلندمدت صنعت ابریشمکشی

ایران را نیز از بین خواهد برد.

وی مشــکل پنجــم را احتمــال بیــکاری شــاغالن

حوزه فرش دستباف اعالم کرد و گفت 2 :میلیون نفر
شاغل در حلقه های گوناگون زنجیره اشتغال صنعت

فــرش وجــود دارد که دولــت ریالی برای این اشــتغال

هزینه نمی دهد و همه آن بر عهده بخش خصوصی

است باید در نظر بگیرد که اگر اشتغال  2میلیون نفر

را از دست بدهد باید برای هر یک  500میلیون تومان
هزینه کند تا برای آنها اشتغال زایی کند.

عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه تولیدکننــدگان و

صادرکنندگان فرش دستباف ایران با اشاره به ارزش
بــاالی اشــتغال در حــوزه فــرش ،تاکیــد کــرد :فــرش
متضمن بقاء اشتغال روستایی است؛ اغلب شاغلین

در این حوزه از اقشار آسیبپذیر و روستاییان هستند

که اگر شغل خود را از دست بدن به شهرها مهاجرت
خواهنــد کرد و مشــکالت عدیــدهی امنیتی ،اجتماعی

و فرهنگــی را بــرای کشــور ایجاد می کننــد .در نتیجه
فــرش و تــداوم حیــات آن مــی تواند کمک بســیاری از

منظر امنیتی و اجتماعی کشور به کشود بکند که این
همواره مورد غفلت قرار میگیرد.

وی بــا اشــاره بــه تمام نکات مطرح شــده در باال

تاکید کرد :نکته بســیار مهم این اســت که در درجه
نخســت مسئولین محترم کشــور به اهمیت فرش از

منظــر ملی ،فرهنگــی ،اقتصادی ،امنیتــی و اجتماعی
واقف باشند تا بتوانیم در سایه شناخت این اهمیت

و اعتمــاد بــه فــرش دســتباف و فعــاالن آن بتوانیــم

مشــکالت را در مذاکرات یکی پس از دیگری از پیش
رو برداریم.

فرش در موزهها

با توجه به حجم عظیم مشــکالت پیش روی صنعت

صورتــی که در کشــور مقصد مســتعمل شــده و برای

فــرش دســتباف ایران کــه کاالیی فرهنگــی و صنعتی

بــا پرداخــت حقــوق و عــوارض گمرکــی ترخیص شــده

مسئوالن به این مهم و رفع موانع پیش روی تولید و

تعمیر نیاز به بازگشــت به کشــور داشــته باشــد باید
بــه ایــران بازگــردد و در ایــن تبصره پرداخــت حقوق و
عــوارض فــرش بــه  ۸۰درصــد میرســد قطعــا ً توجیــه
اقتصادی ندارد و عمال ًبازگشــت آن بهصرفه نیســت.

برای کشور محسوب می شود؛ در صورت عدم توجه
صــادرات ایــن محصــول این صنعت از بیــش از پیش

رو به افول رفته و به مرور زمان شــاهد حضور فرش
دستباف ایران در موزه ها خواهیم بود.

در مقابل یورو و درمیان همه تاریکی و نابودی و عدم اطمینان موجود در اطراف اقتصاد جهانی ،سرمایهگذاران از امنیت نسبی که دالر ارائه میدهد احساس آرامش میکنند
یــورو بــه پایین ترین ارزش خود در  20ســال اخیر

بار مســئولیت بردوش آن را دراین شــرایط کامال

هســتند؛

امــا در برخــی مــوارد شــاهد تقابــل

نگرانیهــا دربــاره تشــدید بحــران

غربیها مبنی برمقصردانستن مسکو و انداختن

دولــت

بــود .پیــش از تحریمهــای اخیــر یعنــی ســالهای ۸۷

نیز باعث می شود ،بازار فرش ایران کاهش پیدا کند.

چرا ضعف دائمی یورو مسئله بزرگی است

آغــاز درگیــری بــا اوکراین از اســترداد یک توربین
گازی زیمنــس تأسیســات گاز روســیه کــه بــرای

تغییر دهند.

خواهد بود.

آغــاز شــده بــه دلیــل ضــرورت

بــه آلمــان را بر عهده داشــتهاســت .این توربین

را

سال پایان صنعت فرش دستباف

وی با اشاره به اینکه تمامی مسئولین و فعاالن

توربیــن گازیســت که انتقــال گاز

اوج که سال  ۷۳است۲ ،میلیارد و  ۳۱۲میلیون دالر

رویــه تصمیمســازان ،ســال ،۱۴۰۱

روز

عملیات تعمیر و نگهداری آخرین

میــزان صــادرات آن در دوران

معتقدنــد در صــورت عــدم تغییــر

کرده و اعتماد دوســویه شــکل گیرد ،دســت نگه دارد
و عمال ًفعالیت خاصی در این زمینه صورت نگرفت.

«ن ُورداِســتریم»
جمعه۲ســپتامبر (  ۱۱شــهریور)

رســید؛ در حالیکــه کــه

بــه قــدری کــه فعــاالن این بخــش نیز

فعالیتها ایجاد نکرد و همچنان در بسیاری از موارد

کــه

دالر در ســال گذشــته

انــزوای ایــن صنعــت را فراهــم کردهاند

بــود که دولت مســتقر تــا زمانی شــناخت الزم را پیدا

از

و بــه  ۶۴میلیــون

ایــن برنــد ایرانــی زمینــه نــزول و

دالیــل افت شــدید صــادرات فرش آگاه کــرد .طبیعی

از طریــق خــط لولــه گازی

پیــدا کرده اســت

هــای اشــتباه و بــی توجهــی بــه

دســتباف ایــران کماکان مانند گذشــته ارتبــاط خود را

«قطــع ارســال گاز بــه آلمــان

شــدت کاهش

امــا سالهاســت بــا سیاســت

با مســئولین ذیربط ادامه داد و آنها را از مشــکالت و

هستند».

دســتباف بــه

حضــور داشــته باشــد ،معــرف

شــرایط اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش

وی بــار دیگــر تأکیــد کــرد:

صادرات فرش

تاریــخ ایــران را نیــز بــا خود به

فــرش ایــران رقم خواهد خورد .وی ادامــه داد :در این

کرملین :تحریمهای غرب ،عامل توقف
تحویل گاز روسیه به آلمان شد

دفتــر مقــررات صادرات و واردات دچار مشــکل شــده
است و آنها عمال ًاز چرخه صادرات خارج شدند و این

فــرش دســتباف تنهــا یــک

صنعت نیست بلکه هویت و

روز

کارت بازرگانــی دانســت و گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه

اقتصادی معتقدند این اقدام بانک

برابری آن در مقابل دالر به سطح

کرملیــن معتقــد اســت اعمــال

وی ســومین مشــکل را تغییــر رونــد تمدیــد

متوقف نشود.

انرژی در منطقه تشــدید شــد و یورو
پایینتریــن حــد خــود در  20ســال
اخیر رسید.
در

ماههــای

اخیــر،

ارزش

پــول رایــج بــه طــور فزاینــدهای بــا

در سایت روزنامه بخوانید:

قیمتهــای گاز طبیعــی همبســتگی

بــر ایــن باورنــد که به دلیــل عدم اطمینــان در مورد

قیمــت انــرژی ،ارزش یــورو کاهــش

بسیار زیاد خواهد بود.

داشتهاست ،به طوری که با افزایش

یافتهاست.

اروپــا در تــاش اســت تــا خــود

را از ذخایــر روســیه دور کنــد و قبــل
از ماههای ســرد زمســتان ذخایری را

جمــع آوری کنــد .اما ســرمایهگذاران

عرضــه گاز روســیه ضربــه بــه اقتصــاد ایــن کشــور
کاهــش فعلی ارزش یورو ســریع بودهاســت:

درســت قبــل از شــروع جنــگ روســیه در اوکرایــن،
ارزش  1یورور معادل  1.15دالر بود.

متن کامل را با اسکن کیو آر کد در سایت مطالعه کنید

توسعه و اقتصاد ملی
خبـــــــــــــــــر

اژهای :سرقتهای زیر  ۲۰میلیون تومان
هم قابل پیگیری و رسیدگی است
رئیــس قــوه قضاییه اعالم کرد که برخالف شــایعه

سرقت ،دو هفته پس از دستور رئیس قوهقضاییه

 ۲۰میلیــون تومــان ،بایــد ایــن موضــوع را تاکیــد و

کیفرخواست مربوطه تنظیم و به دادگاه ارجاع شد

رواجیافته مبنی بر پیگیری نشدن سرقتهای زیر
تبییــن کــرد کــه هــر نوع ســرقتی ،توســط دســتگاه
قضایی مورد پیگیری قرار میگیرد.

بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضاییــه،

حجتاالســام والمســلمین محســنی اژهای ،دیــروز

در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز
قضایی و در راســتای تاکیدات مؤکد خود به منظور

مقابلــه قاطعانــه بــا مرتکبــان جرائــم و ســرقتهای
خشــن و تضمیــن امنیــت روانــی شــهروندان ،بــه

مــدت  ۳ســاعت از دادســراهای ناحیــه  ۲۷تهــران
(امــور جنایــی – ویــژه قتــل) و ناحیــه  ۳۴تهــران

(ویــژه ســرقت) بازدیــد به عمــل آورد و از نزدیک در

جریــان کــم و کیف خدمترســانی قضایــی به مردم
و مراجعــان در ایــن واحد قضایی و پیشــبرد امور در
آنها قرار گرفت.

برای رسیدگی سریع و دقیق و قاطع به این پرونده،
و جلســه رســیدگی به این پرونده قضایی خشــن و

مقرون به آزار ،شــنبه پیش رو ( ۱۹شهریور) برگزار
خواهد شد.

محســنی اژهای در شــعبه دوم بازپرســی

دادسرای ویژه سرقت ،در جریان جزئیات پروندهای

قرار گرفت که طبق مفاد آن ۴ ،فرد زورگیر با ورود

به یک آرایشــگاه و با ســاح ســرد ،اقدام به سرقت

پول و طالی افراد حاضر در آن آرایشــگاه کردند که

هــر  ۴نفــر آنها ظرف  ۲۴ســاعت دســتگیر شــدند و
کیفرخواســت آنها به اتهام محاربه نیز صادر شــده
است.

بررســی میــزان ورودی  ،موجــودی و مانــده

پروندهها در شــعب مختلف دادسراهای ناحیه ۲۷
تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه  ۳۴تهران

موضــوع پیگیــری ســرقتهای زیــر  ۲۰میلیون

(ویژه ســرقت) و اعمال دقت نظر در آمارهای ناظر

قوهقضاییــه از دادســرای ویــژه ســرقت مــورد توجــه

مقولــه آمــار ،یکــی از بخشهــای مهم بازدیــد امروز

تومــان ،امــروز نیــز در جریــان بازدیــد رئیــس
قرار گرفت و حجت االســام و المســلمین محسنی
اژهای بــا حضور در شــعب مختلــف قرارهای صادره

بــر پروندههــای این شــعب در راســتای ســاماندهی
قاضیالقضات بود.

رئیس قوهقضاییه در بازدید خود از دادســرای
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واکنش سخنگوی دولت به طرح تفکیک وزارت
راه و شهرسازی
ســخنگوی دولــت بــا بیــان اینکــه دربــاره طــرح
تفکیــک وزارت راه و شهرســازی فرآینــد قانونــی،
اعالم وصول طرح در مجلس و پس از آن ارسال

طرح به دولت است تا در خصوص آن نظرسنجی
شــود ،اعــام کــرد کــه دولت تــا این طــرح برایش
ارســال نشــود و دولــت بــه جمــع بنــدی نرســد در
مورد آن نظری ندارد.

بــه گزارش مهر ،بهادری جهرمی در نشســت

خبــری دیــروز در پاســخ بــه ســوال مهــر مبنــی بــر
اینکــه «بــا توجه بــه اینکه طرح تفکیــک وزارت راه
و شهرســازی تقدیــم هیــات رئیســه مجلس شــده
است ،آیا دولت با این طرح و تفکیک موافق است

یا نه؟» گفت :من هم شنیدهام که طرحی مطرح

شــده اســت؛ امــا بــه نظــر اعــام وصــول در صحن

مجلــس صــورت نگرفتــه و دولــت پــس از ارســال
رســمی طرحهــا در مــورد آنهــا اظهار نظــر میکند.
فرآینــد قانونــی ،اعــام وصــول طــرح در مجلــس

و پــس از آن ارســال طــرح بــه دولــت اســت تــا در
خصوص آن نظرسنجی شود در نتیجه تا این طرح

بــرای دولــت ارســال نشــود و دولت بــه جمع بندی
نرسد در مورد آن نظری ندارد.

او در رابطــه بــا موضــع دولت برای بازداشــت

یکی از منســوبان وزارت راه افزود :رئیسجمهوری

بارها گفتند که دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه
با فســاد ندارد و یکی از برنامههای دولت این بود

که مسیر برخورد با فساد را به قوه مجریه بیاورد.
اگر ما موفق نشــویم مســیر مقابله با فســاد را به
قوه مجریه بازگردانیم ،مسیر درست و قابل قبول

پیش نخواهد رفت.

ســخنگوی دولــت تاکیــد کــرد :بســیاری از

اقدامات صورت گرفته که رســانهای نشــده اســت،

امــا ایــن خبــر بــا توجه بــه اینکه از ســوی نهادهای
نظارتــی در قــوه مجریه انجام شــده بود رســانهای
شــده اســت .طبیعتــا ً نهادهــای نظارتــی مبتنــی

بــر گزارشهــا اغمــاض نمیکننــد و بالفاصلــه وارد
میشــوند زیرا پیشــگیری برای آنها اولویت دارد به
همین دلیل است که اصوال ًرسانهای نمیشود.
بهــادری جهرمــی در رابطه با اینکــه آیا دولت

بــرای ســرقتهای مختلــف بــه ویــژه زیــر بیســت

ویژه ســرقت ،ســاعتی را هم برای گفتگوی چهره به

مطالعــه پروندههــا از ســوی رییــس قــوه قضاییــه و

پس اســتماع ســخنان آنها و دریافت نامهها ،تاکید

میلیــون تومــان را مطالعــه کــرد و ســاعتی بــرای
گفتگو با قاضی و کارمندان قضایی در این خصوص
اختصاص یافت.

رئیس قوه قضاییه در همین راســتا در بازدید

چهــره بــا مراجعــان و مالباختــگان اختصــاص داد و
داشت که آنها مشخصات دقیق و شمارههای تماس

خود را مرقوم کنند تا پیگیریها و اطالعرسانیهای

مقتضی در اسرع وقت صورت گیرد.

از شــعبه دوم دادیــاری دادســرای ســرقت ،مجــددا ً

رئیــس قــوه قضاییــه در سرکشــی از شــعب

پیگیری نکردن ســرقتهای زیــر  ۲۰میلیون تومان،

– ویــژه قتــل) نیــز اقدام به مطالعه مــوردی برخی

تصریح کرد که برخالف شــایعه رواجیافته مبنی بر

بایــد ایــن موضــوع را تاکید و تبییــن کرد که هر نوع

ســرقتی ،توســط دســتگاه قضایی مورد پیگیری قرار

تومــان ،آن هــم تحــت شــرایطی خــاص ،در زمــره

با صدور دســتوراتی خطاب به دادستان کل کشور،

در همین راستا به ذهنیتی که پیرامون «ماده ۱۰۴
اصالحــی قانــون مجــازات اســامی» در برخی مردم

و مســئولین ایجاد شــده اشــاره داشت و گفته بود:

ادعا میشــود که سرقتهای زیر  ۲۰میلیون تومان
قابل پیگیری نیســت؛ این ادعا ،درســت نمیباشد؛

بلکــه طبــق قانون مصوب مجلس شــورای اســامی
در سال  ،۱۳۹۹سرقتهای زیر  ۲۰میلیون تومان،

برنامه سند تحول دولت مردمی به صورت عمومی

بــا بحرانها ندارد و پیشبینی تنشهای گســترده

شود .دولت از هرگونه برنامهای در راستای تحقق

برای  ۳۰۰نقطه پیشبینی تنش آبی داشت.

ســازمان برنامــه و بودجــه را مکلف بــه تقویت این

طرحهای متوقف شــده را تســریع کرد و هم طرح

از ایــن مشــکالت بــرای تأمیــن بلیط بایــد از تأمین

حرکت دولت خواهند بود.

طــرح میانبــری در نظر گرفته شــد تا ضرب االجلی

بهــادری جهرمی افــزود :در تمامی فرودگاهها

ســند هم تصمیم گیریهایی صورت گرفته اســت.

صــورت میگرفــت .اقدامــات انجام شــده تناســبی

منتشــر شــده و باید برای ترویج و گشایش آن کار

وجود داشــت و ابتدای تشکیل دولت ،وزارت نیرو

این ســند اســتقبال میکنــد .رئیسجمهور ،رئیس

او اظهــار کــرد :مجموعــه وزارت نیــرو هــم

برنامــه کــرد و وزارتهــای ســتادی ،تضمیــن کننده

«میانبــری» را تدویــن کــرد .در حــوزه همــدان نیــز

ســخنگوی دولــت در رابطــه بــا مذاکــرات

گفــت :گفتگوهــا در زمینــه توافــق ادامــه دارد ،امــا

طــرف مقابــل بایــد از زیاده خواهی دســت بردارد.
تضمینهــا بایــد اطمینــانآور باشــد و راســتی

تنــش آبــی را جبــران کننــد تــا به تدریــج طرحهای

بلند مدت تری در نظر گرفته شود .جبهه کاری در
ایــن زمینــه بــه چندین جبهــه افزایش پیــدا کردند.

امیــدوار هســتیم بــا همراهــی مــردم بــرای اصــاح

کننــدگان بــه دســتگاه قضایــی ،آسیبشناســی از

قضایــی یکــی از اصلیتریــن اهــداف حجتاالســام

والمســلمین محســنی اژهای از بازدیدهــا و
سرکشــیهای خود از واحدهای قضایی اســت؛ این
مهــم در جریــان بازدیــد امروز رئیــس قوهقضاییه از
دادســراهای ناحیــه  ۲۷تهــران (امــور جنایی – ویژه

قتــل) و ناحیــه  ۳۴تهــران (ویــژه ســرقت) نیــز مورد
توجــه بــود و رئیس قوه قضاییه با نگاهی تخصصی

و موشــکافانه ،روندهــای موجــود در ایــن واحدهای

احتمال کاهش
تعرفه صادرات انرژی
ایران به هند

ایــران ،خاطرنشــان کــرد :ایــن نوعــی پیــش داوری
صــورت گرفتــه از ســوی وزیــر بهداشــت اســت کــه

ایــن مســئله نیــز دلیــل دارد .این معضــل حتی به

شــرکتهای دانش بنیان نیز رسیده است .ممکن
است ما در آینده بسیاری از نیروها نظیر پزشکان

را وارد کنیــم؛ امــا اکنــون چنیــن توافــق نامــهای

نداریم.

دیــدهور بــا یــاد کــردن معضــل فــرار نخبههــا

قضایی را مورد ارزیابی قرار داد.

که در رشــته عمران دانشــگاه صنعتی شــریف15 ،

محســنی اژهای پــس از بازدیــد از دادســراهای

مقولــه بــه درســتی بــرای همــگان تبییــن شــود تــا

«ســرقت» و «امــور جنایــی» ،اظهــار کــرد :تجمیــع

دارو به تفاهماتی رسیده که مطابق آن ،تبادالت

دقت در رسیدگی و صدور احکام بازدارنده در کنار

در زمینــه انــرژی انجــام شــده کــه دولــت در حال

جمله عواملی هســتند که ســختی کار در دادسراها

از ســوی هندوســتان برای ایرانیها است .بعضی

میکند.

اجرا بوده و برخی دیگر ،در حال بررسی است.

کاهــش یافــت کــه پیامد ایــن دو اتفــاق تغییر تراز

ســایر ترکیبــات آلــی غیرمذکور،دانــه کنجــد بــه

بــه ســختی کار در دادســرا بویــژه دادســراهای ویژه

رئیس دستگاه قضا در بازدید از شعبه دیگری

مقولهها و مؤلفههایی نظیر ســرعت در رســیدگی،

علمــی بناســت کــه صورت بگیــرد .توافقــات دیگر

میــزان تبــادالت میــان دو کشــور را داشــتند ،بیــان

تعرفــه  8رقمــی معــادل  4.14تــن بــه ارزش 1.5

مــوردی ،مطالعــه کــرد؛ در پرونــده مزبــور ،شــاکی

حجــم بــاالی کار و انتظــارات و توقعــات موجــود ،از

کوشــش برای کاهش تعرفه در نظر گرفته شــده

بویژه دادســراهای ســرقت و امور جنایی را مضاعف

از توافــق نامههــای گفتــه شــده در حــال انجــام و

ســابقه مؤثــر کیفــری بــود»؛ رئیس قــوه قضاییه در
همیــن راســتا پس از مطالعه مــوردی پرونده گفت:
وقتــی شــاکی خصوصــی رضایــت میدهد و شــرایط

مقــرر در قانــون بــرای آزادی محکومعلیــه از زنــدان
وجــود دارد ،عــدهای میگوینــد چــرا فرد ســارق آزاد
شــد؟! دســتگاه قضایــی در ایــن موارد خــاص ،وفق

قانون عمل میکند.

رئیــس قوهقضاییــه البتــه بــه ایــن نکتــه نیــز

مجــددا تاکید کرد که دســتگاه قضایی در رســیدگی
به جرائم و ســرقتهایی که منجر به تهدید امنیت

روانــی جامعــه میشــود و مجــازات عاملیــن چنیــن
جرائــم و ســرقتهایی ،بــدون اغمــاض و در نهایــت
قاطعیت عمل خواهد کرد و تا انجا که قانون اجازه

می دهد هیچگونه ارفاقی برای مرتکبان این جرائم

قائل نخواهد شد.

رئیس قوه قضاییه در سرکشی خود از شعب

مختلــف دادســرای ویــژه ســرقت ،پیگیــر وضعیــت

پروندههای مهم  ،کثیرالشــاکی یا جریانی ،شــد؛ در
این باب ،یکی از پروندههای گزارش شده به رئیس
قوهقضاییه ،پرونده سرقت خشن در اتوبان نیایش

تهران بود؛ بنا بر گزارش سرپرســت دادســرای ویژه

داشته باشند.

شــایعات مبنی بر حضور پزشــکان هندوستانی در

کاالهــای دارویــی بــا وزارت بهداشــت هنــد بــرای

میلیــون تومــان داشــت» و هــم «محکومعلیه فاقد

هواپیمایــی میخواهــم با مــردم و زائرین همراهی

از کشــور افــزود :مــن از ایــن موضــوع اطــاع دارم

و هنــد اظهــار کــرد :وزارت بهداشــت در زمینــه

بــود»« ،هــم مــال مســروقه ،بهایــی کمتــر از ۲۰

شدند که به تخلفات رسیدگی کنند .از شرکتهای

عضــو هیــات مدیــره اتــاق ایــران و هنــد بــا رد

عضــو اتــاق بازرگانــی ،صنایــع  ،معــادن و

معنــا کــه «هــم شــاکی خصوصــی او رضایــت داده

نیــز میــز خدمتــی از خــود وزارت راه جــای گــذاری

ایران خواهد شد

هند ،خاطرنشــان کــرد :کاالهای صادراتی ایران به

در قانــون بــرای آزادی از زنــدان برخوردار بود؛ بدین

مسیرهای جایگزین انجام شود.

کشــتیها در بنــدر چابهــار ،تــراز تجــاری بــه ســود

قضــات و کارکنــان این مراجع قضایی ،ضمن اشــاره

دســتگاه قضایــی و محکــوم شــدن ،از شــرایط مقرر

کشــش میــزان تقاضــای زوار را نــدارد و بخشــی

مــن ،بــا حــل معضــات بارگیــری و امــکان حضــور

 ۳۴تهــران (ویــژه ســرقت) طــی ســخنانی در جمــع

کرده بود و سارق مذکور نیز پس از محاکمه توسط

نــاوگان هوایــی و پذیــرش فــرودگاه نجــف و بغداد

هزینه حمل و نقل و کرایهها میشــود .از دیدگاه

آخریــن زمینههــای تفاهــم مشــترک میــان ایــران

خصوصی از شــکایت خود علیه فرد سارق صرفنظر

شــرکت هواپیمایــی مجــاز میدانــد ،البتــه ظرفیت

هندیها بوده و اســتفاده از آن جا ســبب کاهش

تجاری دو کشور در  9ماهه نخست  1400و مثبت

در دادســرای ویــژه ســرقت ،پرونــدهای را بــه صورت

طرفــی هــم امــکان فــروش بلیــط را فقــط از ســوی

ایــن منطقــه دارای ظرفیتهــای باالیــی بویژه برای

آن هم تحت شــرایطی خاص ،در زمره جرائم قابل

تومان قابلیت پیگیری ندارند.

وزارت راه مصــوب کــردن نــرخ قابل قبــول بود و از

چابهــار اســتفاده مطلوبــی نداریــم؛ در حالــی کــه

ناحیــه  ۲۷تهــران (امور جنایــی  -ویژه قتل) و ناحیه

اینگونه تصور نشود که سرقتهای زیر  ۲۰میلیون

و شــرکتهای حملونقــل هســتیم .یکــی از تدابیر

چابهــار ،بیــان کــرد :متاســفانه مــا اکنــون از بنــدر

عضــو هیات مدیــره اتاق ایران و هند در خصوص

گذشــت محســوب میشــوند؛ لذا ضرورت دارد این

شــلوغی مثــل اربعین شــاهد تخلفــات هواپیمایی

او اضافــه کــرد :در حــوزه اطــاع رســانی ایــن

پروندهها صادر کرد.

روندهــا و فرایندهــای موجــود در مراکــز و مراجــع

تضمین امنیت روانی شهروندان ،تاکید کرده بود و

مــا امیدوار هســتیم بتوانیم همچنــان از وی کمک

بلیــط هواپیمــا و تخلفهــای صــورت گرفتــه در

بــرای مواجهــه بــا ایــن بحــران بایــد پیــش از ایــن

همیــن اســاس ،رئیــس قوهقضاییــه توصیههــا و

حجتاالســام والمسلمین محسنی اژهای ،در

و اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای فرد سارق و

شهرســازی انتصاب جدیدی صورت گرفته اســت و

کم آبی و خشکسالی بحران جهانی است و تدابیر

پروندههــا را مــورد مطالعــه قــرار داد و دالیــل

عالوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و مراجعه

بر اهمیت پیگیری مســتمر و قاطعانه جرم ســرقت

ادامــه میدهــد و ایــن هفتــه در وزارت راه و

مذاکرات

از تکرار آن در استانهای دیگر ،ادامه داد :بحران

ایــن زمینــه ،خاطرنشــان کــرد :متأســفانه در ایــام

رئیــس دســتگاه قضــا ،برخــی از مســنترین

دســتوراتی را برای رســیدگی سریعتر به این قبیل

جریان جلســه دیروز شــورای عالی قوه قضاییه نیز

کنــد؟ خاطرنشــان کــرد :او دارد بــه فعالیــت خــود

میرکاظمی؛موضع گیری درباره

اســتان همــدان و اقدامــات دولــت بــرای جلوگیری

پروندههــا کــرد؛ در شــعب مختلــف ایــن دادســرا،

میگیرد ،دادســرا موظف به پیگیری قضایی در این
خصــوص اســت و صرفــا ً بــه موجــب قانــون مصوب

جرائم قابل گذشت قرار میگیرند.

دلیــل وضعیــت جســمانی ای کــه دارد ،جایگزیــن

مأموریت رئیس جمهور به

بهــادری جهرمــی در رابطــه بــا وضعیــت آب

ســخنگوی دولــت در رابطــه بــا نــرخ مصــوب

سیاسی درباره پادمان هم باید بسته شود.

تنشهای آبی باشیم

مختلــف دادســرای ناحیــه  ۲۷تهران (امــور جنایی

طوالنــی شــدن رســیدگی بــه آنهــا را جویا شــد؛ بر

مجلــس در ســال  ،۹۹ســرقتهای زیــر  ۲۰میلــون

ممکــن اســت فــردی را بــه جای رســتم قاســمی به

بگیریم.

آزماییهای علمی و عملی صورت گیرد و ادعاهای

شــیوه آبیــاری و … شــاهد کاهــش بحرانهــا و

شدن  296میلیون دالری آن به نفع ایران است.

کشاورزی ایران در ارتباط با کاالهایی که بیشترین

داشــت 15 :قلــم کاال بیشــترین میــزان واردات

استثنای بذر آن در رتبههای بعدی هستند.

فــارغ التحصیل داشــتیم کــه  13نفر آنها از ایران
رفته و  2نفر دیگر نیز به دلیل مشــکالت ســربازی

در کشــور ماندند.ایــن مســئله همــان فــرار مغزها

او بــا اشــاره بــه کاالهــای صادراتــی ایــران بــه

و نخبههــا یــا بــه نوعی مهاجرت اســت کــه بر روی

هنــد در  9ماهــه نخســت ســال میــادی در 246

از سوی دیگر ،کشورهایی نظیر استرالیا با مشکل

میلیارد دالر بوده که تنها  15قلم از میزان مذکور،

کســی  6ماه ســابقه پرداخت بیمه در زمینه کاری

میدهد و صادرات متانول و آمونیاک بدون آب در

او داده میشــوند و یــا بــه عنــوان مثال؛ در کشــور

تمــام رشــتههای تحصیلی ما اثــر خود را میگذارد.
نیــروی کار مواجــه هســتند کــه در ایــن کشــور اگر

معــادل  64درصــد از واردات از هنــد را بــه خــود

 70درصــد از ارزش صــادرات بــه هنــد را تشــکیل

برنــج بــا اختــاف فاحشــی در صــدر قــرار گرفتــه

صــدر آنهــا قرار دارد .صــادرات متانول و آمونیاک

پرتغــال کــه وضعیــت اقتصــادی مطلوبــی نــدارد،

رئیــس قــوه قضائیه با تبییــن ابعاد و جوانب

محمدحســن دیــدهور در گفتوگــو بــا ایلنا با

نخســت ســال به خود اختصاص داده اســت .چای

دارنــد .پــس از محصــوالت مذکــور ،محصــوالت

سرعت به وی ویزای کار داده میشود.

ویــژه ســرقت و امــور جنایــی ،خطــاب بــه قضات و

شــده ایــران در هنــد اطــاع نــدارد ،گفــت :حتــی

شــده و زغــال ســنگهای فشــرده شــده و فشــرده

تلوئــن،اوره و ورق فــوالدی در ردههــای بعــدی

هنــدی گفــت :ایــن موضوع صحت نداشــته و هند

ایــن فرصــت را عنایــت کــرده که عــاوه بــر مقابله

او در خصــوص میــزان تبــادالت تجــاری دو

عضــو انجمــن مدیــران صنایــع ضمــن ابــراز

و اتومبیلهای ســاخت این کشــور براســاس اقلیم

قاطــع و دقیــق و همهجانبــه خــود ،امنیــت روانــی

و هنــد در  9ماهــه نخســت ســال ،حــدود 2.4

محصول از هند قرار دارند.

عمده ترین مبادالت تجاری دو کشــور حول محور

مخصــوص اختصــاص دارد ،این موضوعات شــامل

تسکین دهید.

صــادرات کاالی غیرنفتــی از ایــران اختصــاص دارد

ایران به ترتیب ،نوشــابه ســازی به غیر از اســانس

بــه ســود ایران ســنگینی کنــد؛ زیرا مــا اکنون عمال

هندیهــا توانایــی واردات قطعــات ایران را داشــته

دادسرای ویژه سرقت ،به پرونده برخی سرقتهای

در مقایســه مدت زمانی مذکور با  9ماهه نخست

اســتفادههای درمانــی و پیشــگیری از بیماریهــا،

درصــد اندکــی از واردات هنــد را به خود اختصاص

بــازار ایــران ،چینیهــا موفــق بــوده و آنها شــدیدا

کثیرالشــاکی اشــاره کرد و گفت :برخی ســرقتها و
جرائــم هســتند کــه صرفا ً به فــرد یا افــراد مالباخته

افزایــش یافــت و ارزش واردات حــدود  37درصــد

مختلــف ســختی و صعوبــت کار در دادســراهای

بیــان ایــن کــه از آخریــن وضعیــت پولهــای بلوکه

کارکنــان ایــن دادســراها گفــت :خداونــد بــه شــما

میزان این پولها هم نامعلوم است.

بــا ظلــم و اســتیفای حــق مــردم ،بــا رســیدگیهای

کشــور اذعــان کــرد :ارزش مبــادالت تجــاری ایــران

شــهروندان را تضمیــن کنیــد و اذهــان عمومــی را

میلیــارد دالر بــوده کــه  1.34میلیــارد دالر آن بــه

او در ادامه با تبیین و تشــریح اهمیت کار در

و حــدود  1.05میلیــارد دالر واردات از هنــد اســت.

مهــم ،مــورد توجــه افــکار عمومــی قــرار گرفتــه و یــا

ســال قبــل ،ارزش صــادرات حــدود  74درصــد

اختصــاص دادهانــد؛ در میــان این کاالهــا ،واردات
اســت که ارزش  220میلیون دالری را در  9ماهه

ســیاه ،اکســید آلومینیوم ،موز ســبز تازه یا خشک

نشــده و ســایر فرآوردههــا و مخلوطهــا براســاس

مــواد معطــر در صنایــع غذایی و با ارزش 101 ،104
 64،31،میلیــون دالر در ردههــای بعــدی واردات

تخصصــی داشــته باشــد ،بالفاصلــه ویــزای کار بــه

بــدون آب به هند ارزشــی معادل  99میلیون دالر

اعالم کرده که هرکس زبان پرتغالی بلد باشد ،به

آهنی و اســفنجی ،پســته با پوســت تازه و خشک،

او در پایــان در ارتبــاط بــا واردات خودروهــای

صادرات به هند قرار دارند.

امیــدواری از افزایــش صــادرات بــه هنــد ،افــزود:

بــه طور کلی قدرت صادرات خــودروی پایینی دارد
آن جــا ســاخته میشــود که به تنــوع آب و هوایی

دیــدهور افــزود :ســایر کاالهــای وارداتــی بــه

برنج است و امیدواریم که تراز تجاری این تبادالت

نوع فلز و نوع ســوخت میشــود .در نهایت شــاید

کــوکا ،محصــوالت مخلــوط شــده یــا نشــده جهــت

برنج صادر کرده و کاالهای نفتی و پتروشــیمی ما

باشــند .بــا توجــه به ســقف گفته شــده واردات در

ســیلیکون منگنــز ،زردچوبــه ،پــوره ،مــوز ،انبــه ،و
آنانــاس ،اســانس کــوال ،ســایر آنتــی بیوتیکهــا،

میدهد که این مسئله عدم توازن ایجاد میکند.

دیــدهور بــا اشــاره بــه پتانســیل تجــاری بنــدر

درصــدد واردات خودروهای موردنیاز بازار به ایران

هستند.

صدمــه نمیزننــد بلکــه ســبب ضربــه بــه اعتمــاد و
آرامش روانی مردم جامعه شده و در آنها اضطراب
و دلهــره ایجــاد میکننــد؛ رســیدگی بــه ایــن قبیــل

موضوعات باید در نهایت سرعت ،دقت و جامعیت

باشــد و بــرای عاملیــن و مرتکبیــن آنها نیــز مجازات
بازدارنده قانونی تعیین کرد.

رئیس دســتگاه قضا تصریح کرد :زمانی نحوه

عمــل و اقــدام مــا تأثیرگــذار خواهــد بــود کــه هــم

بتوانیــم از وقــوع جرائــم پیشــگیری کنیــم و هــم بــا
برخــورد بازدارنده قانونی بــا مجرمان ،امنیت روانی

شهروندان را تضمین کنیم.

دبیر کل اوپک:
ثبات بازار نفت
در گرو تضمین
سرمایهگذاریهاست

دبیــر کل اوپــک ،تــداوم ســرمایهگذاری در
بخشهــای باالدســت و پاییندســت صنعــت
نفت را الزمه برقراری ثبات در بازارهای جهانی
نفت دانست.

بــه گــزارش خبرگــزاری دولــت آذربایجــان

(آذرتــاج) ،هیثــم الغیــص در حاشــیه نشســت
امنیــت انــرژی گــروه  ۲۰در بالــی اندونزی گفت:
سرمایهگذاری در حوزه انرژی برای تضمین ثبات
بازارهای جهانی ضروری است.

او افــزود :تحقیقــات اوپــک نشــان میدهــد

صنعــت نفت برای پاســخگویی به تقاضای باالی

مــورد انتظــار بــرای نفت تــا ســال  ۲۰۴۵میالدی
بــه بیــش از  ۱۲تریلیون دالر ســرمایهگذاری نیاز
دارد.

دبیــر کل اوپــک بــر اهمیــت پیــروی از

رویکــردی جامع شــامل انــواع منابع و روشهای

عرضــه انــرژی بــرای اطمینــان از در دســترس و
مقرونبهصرفه بودن ،تأکید کرد.

الغیــص بــا اشــاره بــه گردهمایــی وزیــران

انــرژی گــروه  ۲۰بــه رهبــری عربســتان ســعودی

گفت :این نشست به اتخاذ تصمیمهای قاطع و

تاریخی برای مقابله با بیثباتی ناشــی از بحران
شیوع ویروس کرونا منجر شد.

او در حاشــیه همایــش امنیــت انــرژی گروه

 ۲۰در بالــی بــا بعضــی از وزیــران و مقامهــا از

جملــه آریفیــن طریــف ،وزیــر انــرژی و منابــع
معدنی اندونزی ،کادری سیمپســون ،کمیسیونر

انرژی اتحادیه اروپا ،مک مونیگل ،رئیس مجمع
بینالمللــی انــرژی و دیویــد تــرک ،معــاون وزیــر

انرژی ایاالت متحده ،دیدار و گفتوگو کرد.

تولیــــــــــدوبازرگــــــــــــانی
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اخبـــــــــــــــــار

اخبـــــــــــــــــار

مالیات علیالحساب
همه کاالهای وارداتی
نصف شد

تعداد بانکهای فروشنده
ارز اربعین زیاد شد
بانــک مرکــزی در بخشــنامهای  ۱۶بانک دیگر را به ارائه
خدمات ارز اربعین به متقاضیان مکلف کرد.

بانــک مرکــزی اعــام کــرد کــه در راســتای تســهیل

شــرایط عزیمــت هموطنــان ایرانــی بــه عتبــات عالیــات
در ایــام اربعیــن حســینی (ع) ســال جــاری ،بانکهــای

کشــاورزی ،رفاه کارگران ،مســکن ،کارآفرین ،پارســیان،
اقتصاد نوین ،ســامان ،پاســارگاد ،سرمایه ،پست بانک،

رئیس کل سازمان مالیاتی با اشاره به چالشهای اجرایی متعدد

ســینا ،توسعه تعاون ،خاورمیانه ،شهر ،دی ،گردشگری

یک بخشــنامه ،خواســتار اصالح نرخ مالیات علیالحســاب همه

کشــور بــا اولویت تهــران و کالنشــهرها ترتیبات تأمین و

این درخواست موافقت کرده است.

مکلــف شــدند تــا از طریــق کلیــه شــعب ارزی خــود در

کاالهای وارداتی شده و اخیرا احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با

پرداخت ارز به زائرین گرامی را انجام دهند.

به گزارش تسنیم ،داود منظور در مکاتبهای با وزیر اقتصاد

گفتنــی اســت؛ پیــش از ایــن  ۵بانــک ملــی ایــران،

خواســتار اصالح یک مصوبه مالیاتی شــده اســت .در این مکاتبه

سپه ،ملت تجارت و صادرات و صرافی های مجاز مکلف

آمده است ،بازگشت به نامه  15تیرماه در خصوص کاهش نرخ

خاطرنشان میشود :بانکهای عامل و صرافیهای

اســتحضار می رســاند حســب اطالعــات دریافتی ،وصــول مالیات

هــر متقاضــی  ۱۰۰دالر بــه نــرخ توافقــی اقــدام کننــد،

غیرمصرفــی بــا معاذیــر اجرایــی متعــددی مواجــه شــده اســت.

تجهیز شده ،صرافی ها و بانک های عامل می توانند به

در نامه فوقاالشاره به کاالهای وارداتی تغییر کند.

به فروش ارز در سرفصل ارز زیارتی اربعین بودند.

مالیــات علیالحســاب واردات کاال ،از  4درصــد بــه  2درصــد ،بــه

مجاز ،مکلفاند نسبت به پرداخت ارز اربعین به میزان

علیالحســاب از واردکننــدگان کاال بــه تفکیــک کاالی مصرفــی و

همچنین درصورت تأمین دینار مورد نیاز از محل منابع

خواهشمند است در صورت موافقت عبارت کاالهای غیرمصرفی

جای  ۱۰۰دالر نســبت به پرداخت  ۱۵۰هزار دینار عراق

گفتنــی اســت ،اخیرا احســان خاندوزی وزیر امــور اقتصادی

یادآور میشــود :فروش ارز بابت ســرفصل زیارتی

کاهــش  50درصدی مالیات علیالحســاب تمام کاالهای وارداتی

به نرخ توافقی به متقاضیان اقدام کنند.

و دارایی با درخواســت رئیس کل ســازمان امور مالیاتی مبنی بر

اربعین حســینی (ع) هیچگونه محدودیتی بابت فروش

موافقت کرد.

ارز مســافرتی در ســال جــاری بــرای متقاضیــان ایجــاد

در شــرایطی که ناوگان حملونقل برای زائران اربعین

رئیس اتحادیه مرکزی دام سبک :دادههای مرکز آمار
با شرایط میدانی همخوانی ندارد

بسیج شده ،مسافران از مشکالت خود در خرید بلیت

رئیس اتحادیه مرکزی دام سبک خاطر نشان

دیگــر ســرمایه در گــردش دامدار کــه قرار بود

شــاهد افــت مصــرف اقــام اساســی در ســبد

بــه گــزارش ایســنا ،ایــن روزهــا همــه کشــور بــرای

ســوی دیگــر ســرمایه در گــردش دامــدار کــه

نــداد؛ همچنیــن دامــدار نمیتوانــد بــه قیمت

حــال این پرســش مطرح اســت که چــرا با وجود

موجــود در کشــور ارائــه میدهــد؛ بنــا بــه آمار

از مهمتریــن ایــن خدمــات ،حملونقل زائــران به مقصد

در عمــل رخ نــداد؛ بــه همیــن دلیــل دامــدار

مســافران اربعیــن امســال پنــج میلیــون نفــر پیشبینی

هزینههای خود بکاهد.

دوش جادههــا و نــاوگان حملونقــل جــادهای اســت .از

ایلنــا ،در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه شــرکت

کــرد کــه قیمت نهادهها گران شــده اســت از

از طریق دامدارکارت تامین شــود در عمل رخ

خدمترســانی به زائران اربعین بســیج شــدهاند و یکی

قــرار بــود از طریــق دامــدارکارت تامین شــود

کربــای معلــی در کشــور عــراق اســت .از طرفــی تعــداد

میخواهــد هــر چه زودتــر دام را تحویل و از

شــدهاند کــه بخــش اعظمــی از بــار ایــن حملونقــل بــر

افشــین صــدر دادرس در گفتوگــو بــا

بیــان اینکــه صــادرات دام در مراحــل اداری

طــرف دیگــر در آخریــن روزهــای تابســتان و مواجهــه بــا

پشــتیبانی امــور دام اعــام کرده اســت که در

ورشکســتی دامــدار اســت و ورشکســتگی

به نظر میرســد بهدلیل افزایش  ۷۵درصدی نرخ

دامــی در کشــور اجــرا خواهــد شــد آیــا ایــن

میدهنــد مســافران را بــه ایــن مســیر هدایــت کننــد یــا

دامــداران از جزییــات ایــن طــرح اطالعــات

بیشــتری را پیشــنهاد میکننــد؛  تــا جایــی کــه برخــی

واقعی از دامدار خریداری شود حمایت خوبی

داخلی یا هزینههای باالتر از نرخ مصوب گله میکنند.

وی بــا بیــان اینکــه دولــت دام زنــده را

دام هســتیم اما به نظر میرسد که مازاد دام

حمایتــی میکنــد ،افــزود :قیمــت کارشناســی

خریدار ندارد و جذب نشده است ما آن را به

سفرهای پایان فصل ،کمبود اتوبوس آشکار است.

 10روز آینده تهاتر گوشــت قرمز با نهادههای

بلیت برای اتوبوسهای اربعین ،برخی رانندگان ترجیح

طــرح بــه دامداران ابالغ شــده اســت؟ گفت:

اینکه برای دیگر مســیرهای داخلی ،دریافت هزینههای

دقیقی در دست ندارند؛ اما اگر دام به قیمت

مســافران در پایانهها از نبودن اتوبوس برای مسیرهای

از دامدار میشود.

کیلویــی  82هــزار تومــان از دامــدار خریــد

دام زنده کیلویی  126هزار تومان است.

صــدردادرس بــا اشــاره عــدم نقدینگــی

دامــدار بــرای خریــد نهادههای دامــی ،تصریح
کرد :قیمت نهادهها گران شده است از سوی

البتــه داریــوش باقرجوان ،مدیرکل دفتر مســافری

ســازمان راهداری و حملونقل جادهای درباره اســتفاده
ت اتوبوســرانی در ســفرهای داخلــی گفــت:
از ظرفیــ 

اولویــت مــا در لحظــه افزایــش تقاضــا زائــران اربعیــن

هســتند .بــه کســانی کــه قصــد ســفرهای داخلــی دارند

پیشــنهاد میکنیــم انواع دیگر وســایل نقلیــه را امتحان
کنند .البته ما برای مسافران داخل کشور هم در حدی
کــه لطمهای بــه جابهجایی زائران اربعیــن نزند ،ظرفیت

محدودمان را بهصورت روزفروش انجام خواهیم داد.

احمدرضــا عامــری ،رئیــس اتحادیــه شــرکتهای

تعاونــی مســافربری نیــز گفــت :بــا توجــه بــه ســفرهای
اربعین ،مسلما تعداد سفرها افزایش یافته و به همان

نســبت ،اتوبوسهــای فعلــی جوابگــو نیســت .تعــداد
اتوبوسها نیز نســبت به ســالهای گذشــته با توجه به

اینکه تولید داخلی نداریم ،افزایشی نداشته است.

وی خاطرنشان کرد :چون در شرایط خاصی در ایام

بخــش حاکمیتــی مبنیبــر اولویتبخشــی بــه ســفرهای
اربعین است ،ما از سایر هموطنان خود که قصد سفر

در آخرین روزهای تابستان را دارند و با کمبود اتوبوس
مواجه شدهاند ،عذرخواهی میکنیم.

واقعــی دام را در بــازار بفــروش برســاند بــه

همیــن دلیــل میخواهد هر چــه زودتر دام را

تحویل و از هزینههای خود بکاهد.

رئیــس اتحادیــه مرکــزی دام ســبک بــا

مانــده اســت ،گفــت :نتیجــه هــم ایــن عوامل

دامــدار در میــان مــدت و بلندمــدت بــه ضــرر
کشــور تمــام خواهــد شــد امــا متاســفانه

مسئوالن به این موضوع توجه ندارند.

مصرفــی گروههــای اجتماعــی مختلف هســتیم.

این آمار شاهد افزایش کشتارها در کشتارگاهها
و افزایش آمار دام در مرکز ملی آمار هســتیم؟
آیــا در زمینــه افزایــش مصــرف و دام مــازاد در
کشور شاهد آمار سازیها هستیم؟

مرکز ملی آمار ایران ،آماری از تعداد دامهای
ایــن مرکــز تعــداد دامها در هر فصــل در حال

افزایش است اما پرسش این است که چگونه

در شــرایط خشکســالی و کاهش توان دامدار

برای خرید نهاد شاهد افزایش دام هستیم؟

یــک منبــع آگاه ،در پاســخ بــه پرســش

ایــن منبــع آگاه ادامــه داد :وقتی دامدار

ذهنیت ایجاد میشــود کــه میزان مصرف باال

دام ندارد چگونه تعداد دامهایش را افزایش

مطــرح شــده ،گفــت :بــا افزایــش کشــتار این
رفته اســت اما واقعیت چیز دیگرســت و وزن
الشــهها نسبت به گذشــته کمتر شده است؛

به عنوان مثال برهای که در ســنوات گذشــته

وضعیــت مالــی مناســبی بــرای تامیــن خوراک

میدهــد؟ دامــدار بدون تردید در این شــرایط
اجازه نمیدهد که میشهایش آبســتن شود

و میشهــا را بــه کشــتارگاهها میفرســتد

صــدردادرس بــا اشــاره بــه کندبــودن

استاندارد وزن آن  18کیلو بود امروز وزن آن

بــه دامــداران ،گفت :بنا بــه گزارشهای جهاد

تعداد کشــتار باال رفته اما از ســوی دیگر وزن

افزایش آمار تعداد دام در این مرکز هستیم؟

ایــن منبــع آگاه ادامــه داد :در آمــار

ارائــه شــده از ایــن مرکــز بنــا بــه آنچــه کــه در

شرکت پشتیبانی امور دام در تحویل نهادهها
کشاورزی استانها ،ما در کشور شاهد مازاد

در واقع همان دامی است که در بازار داخلی
نــام مــازاد مینامیم ولی در واقــع دام مازادی

وجود ندارد.

فروشــندگان گوشــت گاوی و گوســفندی

بــر ایــن باورند کــه با کاهش قــدرت خرید مردم

به  8کیلو رسیده است پس درست است که
آن کاهش پیدا کرده است.

معادلــه روشــن اســت وقتی میش به کشــتار
میرود زاد و ولدی نداریم پس چگونه شاهد

وی تصریح کرد :پاسخ روشن است آمار

کشــتارگاه و میانگیــن وزن الشــهها همــان

ابتــدای کتابچــه مرکز آمار قید کــرده برآوردی

بررســیهای میدانــی مشــاهده میکنیــم کــه

اعــداد را در این فرمــول میگذارند و درنهایت

وزن بــاال را نشــان میدهــد امــا در عمــل و در

وزن الشهها پایین آمده است و در این زمینه
آمارسازی میشود.

وی همچنیــن آمــار تعــداد دامهــا را

اســت آنهــا یک نرخ رشــد در نظــر گرفتهاند و
آمار باال را استخراج میکنند این در حالیست

که این آمار با شرایط میدانی همخوانی ندارد

و در واقع نوعی آمارسازی میکند.

تولیــد صــرف مصارف داخلی شــده و بخــش کمتری به
صــادرات اختصاص یافته اســت؛ بر این اســاس میزان

آن نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته رشد  ۱۳الی

 ۲۹درصدی را تجربه کرده است.

بر اساس آماری که از سوی انجمن تولیدکنندگان

فوالد ایران در اختیار ایســنا قرار گرفته ،از ابتدای ســال

جاری تا پایان تیر قریب به  ۳۸میلیون تن از انواع اقالم
فــوالدی در کشــور تولیــد شــده اســت کــه از ایــن میزان
حــدود چهــار میلیــون تن صــادر و الباقی صــرف مصارف

داخلی شده است .بر این اساس مصرف ظاهری فوالد
کشــور در این مدت نســبت به چهار ماهه ابتدایی سال
 ۱۴۰۰رشد  ۱۳تا  ۲۹درصدی داشته است.

از ابتــدای فروردیــن تــا پایــان تیــر  ۱۴۰۱در مجموع

سه میلیون و  ۲۳۵هزار تن مقاطع تخت فوالدی تولید

شــده کــه ســه میلیــون و  ۲۰۶هــزار تــن آن صادر شــده
است .میزان مصرف این مقاطع نسبت به سال گذشته

کــه دو میلیــون و  ۸۲۵هــزار تــن بوده اســت ۱۳ ،درصد

بیشتر شده است.

پس از آن طی چهار ماه امسال  ۱۰میلیون و ۵۸۷

هزار تن شــمش فوالد (فوالد میانی) تولید شــده که از
این میزان با رشد  ۱۹درصدی نسبت به مصرف شمش

ســامانه همتــا بــه خریــداران تلفــن همــراه،

این موضوع هم محروم شدهاند.

ایــن قضیــه باعــث شــده اســت تا بــه اختالف

ســامانه رجیستری تلفن همراه یا همان

ســامانه همتا از ســوی وزارتخانههای صمت
و ارتباطــات طراحــی و بــه مرحلــه اجرا رســید.
ایــن طــرح از تاریــخ  ۲۸مهر  ۱۳۹۶فعال شــد
و بهواســطه آن از ورود و قاچــاق گوشــیهای
بیکیفیــت و همچنیــن غیررســمی بــه بــازار

جلوگیری کرد.

اختالل پیامکهای همتا
و خطر توزیع گسترده
گوشیهای قاچاق

میلیــون و  ۵۷۵هــزار تــن بــوده ۲۲ ،درصــد افزایــش
مصرف را رقم زده است.

همچنیــن رشــد مصــرف آهــن اســفنجی نیــز ۲۲

درصــدی ثبــت شــده اســت؛ در مجمــوع چهــار ماهــه
ســال  ١۴٠۱قریــب بــه  ۱۲میلیــون و  ۵۴۹هــزار تن آهن

اســفنجی تولیــد شــده کــه  ۱۲میلیــون و  ۳۸۳هــزار تن

صرف مصارف داخلی شده است .میزان مصرف ظاهری

این محصول معدنی در مدت مشــابه ســال گذشــته ۱۰

میلیون و  ۱۷۰هزار تن ثبت شده است.

بــر اســاس آمــار بیشــترین رشــد مصــرف ظاهــری

فوالدیهــا در ایــن مقایســه آمــاری متعلــق بــه مقاطــع

طویل فوالدی است .در چهار ماهه ابتدایی سال جاری

چهــار میلیــون و  ۱۹۱هــزار تن مقاطع طویــل فوالدی در
داخل تولید و سه میلیون و  ۴۷۴هزار تن آن در داخل

مصرف شــده اســت که نسبت به مصرف ظاهری آن در

مــدت مشــابه ســال گذشــته معــادل دو میلیــون و ۷۰۲
هزار تن ۲۹ ،درصد بیشتر شده است.

جزئیات دریافت تسهیالت
 3تا  5میلیونی
زائران اربعین
زائــران اربعیــن میتواننــد از  ۲۳تــا  ۲۶شــهریور ،بــا

خواهد شد.

بــر اســاس آمــار رســمی گمــرک ،فقــط

به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد ،روزدوشنبه

گوشــی از طریــق رویــه تجــاری وارد کشــور

کــرد کــه زائــران سرپرســت خانــواری کــه یارانــه دریافت

گوشیشــان بهصورت خودکار قطع میشــود.

در ســال  ۱۴۰۰بیــش از  ۴.۱میلیــارد دالر

ایــن اختــال زمینــه آن را فراهــم کــرده

فروشــندگان و خریــداران تلفــن همــراه بــرای

همــراه بــدون آنکــه اطالع داشــته باشــند ،در

تاکنــون وزیــر ارتباطات بهعنــوان متولی

شــده که با احتســاب حقوق ورودی و مالیات
ارزشافــزوده مجموعــا ً  ۱۰درصــدی ،درآمــد

میکنند ،پس از درخواســت این تســهیالت در ســامانه

حــج و زیــارت (ســماح) در صورتی کــه از مرزهای زمینی

تومــان بــوده اســت (ایــن محاســبات حــدودی

و بــدون نیــاز بــه مراجعــه بــه بانکهــا به حســاب یارانه

پیــش از ایــن اگــر خریــداران تلفــن

دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن

گوشــیهای باالی  ۶۰۰دالر یا عوارض واردات

کســر خواهد شــد .درباره زائرانی که سرپرســت خانوار

آنکــه ســیمکارت در گوشــی قــرار میگرفــت

تجارت تأکید داشــته اســت .رئیس جمهوری،

نکتــه عجیــب ،آنجاســت کــه طرحــی

پیامــک به مخاطب ارســال میشــود ،مردم از

اســت تا بســیاری از کســبه یا خریداران تلفن

دام خریدوفــروش گوشــیهای قاچــاق گرفتار

شوند و ضرر مالی قابلتوجهی ببینند.

همــراه گوشــی قاچــاق میخریدنــد ،بهمحض
بالفاصلــه پیامــک هشــدار از ســمت ســامانه
همتا برای این افراد ارســال میشد و مشتری

مرجوع کردن تلفن همراه دامن بزند.

شبکه اپراتوری کشور ،هیچ موضع رسمی در

قبال قطع این پیامکها نگرفته است.

خود بارها بر تسریع در تکمیل سامانه جامع
ابراهیم رئیسی در سال گذشته از بهرهبرداری

و تکمیــل ســامانه تجــارت در کوتاهترین زمان

میتوانست با اطالع از آن پیامک و بالفاصله
پــس از خریــد ،فــورا ً گوشــی را بــه فروشــنده

فعال سامانه تجارت همچون همتا با مشکل

درگیــری فیمابیــن مشــتری و فروشــندگان

کمکاری برخی از مسئوالن شدهاند.

مرجــوع کنــد و همیــن قضیــه از اختــاف و

اخیرا ً گزارشهایی به دست مهر رسیده

همچنین ازآنجاییکه پاســخ اســتعالم اصالت

بــه دنبــال آن افــرادی که بدون اطالع گوشــی

بــه خریــداران تلفن همراه قطع شــده اســت.

ظاهــری آن در چهــار مــاه نخســت ســال  ۱۴۰۰کــه پنــج

سیداحسان خاندوزی ،وزیر امور اقتصاد و دارایی اعالم

جلوگیری به عمل میآورد.
امــا اکنــون ظاهــرا ً ایــن پیامکهــا قطــع

اســت کــه پیامکهــای ارســالی ســامانه همتــا

اختصاص یافته اســت و بدین ترتیب نســبت به مصرف

از خــروج از مــرز بــه حســاب سرپرســت خانــوار واریــز

ش میدانی حاکی از آن است که اختالل
گزار 

موبایل شده است.

فــوالدی هفــت میلیــون و  ۴۲۶هــزار تــن ثبت شــده که

شــش میلیــون و  ۷۹۴هــزار تــن آن بــه مصــرف داخلــی

گفتــه وزیــر اقتصــاد ایــن تســهیالت دو تا ســه روز بعد

گوشــیها از طریــق کــد دســتوری ،در قالــب

موجــب ضــرر و زیــان بســیاری از خریــداران

در مــدت مذکــور ســال جــاری ،تولیــد محصــوالت

قرضالحســنه اربعین اقدام کنند .بر این اســاس و به

قاچاق خریداری کردهاند ،بعد از  ۳۰روز آنتن

و قطعــی شــدید در پیامکهــای ارســالی

داخلی رسیده است.

مراجعه به سامانه سماح نسبت به دریافت تسهیالت

بازگشت گوشیهای قاچاق به بازار

اربعین هســتیم و تعــدادی از هموطنان هم قصد دارند

بــه کربــا ســفر کننــد ،از آنجایی کــه دســتورالعملهای

همــگام بــا افزایش تولید فــوالد ،بخش قابل توجه این

تــن) بــه هشــت میلیــون و  ۳۷۶هــزار تن بــرای مصراف

نادرســت عنــوان کــرد و افــزود :در هــر فصــل

اتوبوس برای سایر مسیرهای داخلی خبر دادهاند.

طبــق آمــار ،در مجمــوع چهــار ماهــه نخســت امســال،

در مدت مشابه سال گذشته (هفت میلیون و  ۴۸هزار

نمیکند.

بلیت اتوبوس بینشهری
کمیاب شد

مصرف فوالد کشور
بیشتر شد

شــده و دیگر به خریداران ارســال نمیشــود و

خبــر داد؛ ولــی اکنــون وضــع زیرســامانههای

مواجه شده و بسیاری از مردم گرفتار تعلل و

درآمد  ۱۰هزار میلیارد تومانی
بیتالمال از طریق جلوگیری
از قاچاق موبایل

دولــت از این محــل در حدود  ۱۰هزار میلیارد

خــارج شــوند ،مبلــغ ایــن تســهیالت بــه صورت خــودکار

اســت و جهــت رعایــت ســادگی ،از عــوارض

آنهــا واریــز شــده و بــا اقســاط یکســاله از یارانــه آنهــا

مسافری ،صرفنظر شده است).

نیســتند ،امکان بهره مندی از این تســهیالت با رضایت

سرپرست خانوار فراهم خواهد شد.

کــه ایــن حجــم از درآمــد را نصیــب دولــت و

بــر ایــن اســاس ،میــزان ایــن تســهیالت را بــرای

خــود دچار شــده اســت؛ بــه طوری کــه حتی

همــراه بــا یــک نفــر از اعضای خانــوار تحت پوشــش او،

خریــد گوشــیهای قاچــاق را نــدارد .ایــن

بیشــتر از اعضــای خانــوار تحت پوشــش اوپنــج میلیون

مــردم شــده و مســئوالن ذیربــط در وزارت

شرایط ثبتنام متقاضیان

بیتالمــال کــرده اســت ،چرا به وضــع فعلی

سرپرســت خانوار ســه میلیون تومان ،سرپرست خانوار

تــوان آگاهــی بخشــی بــه مــردم در صــورت

چهــار میلیــون تومــان و سرپرســت خانــوار و دو نفــر یــا

مســئله بــه وضــوح مســبب تضییــع حقــوق

تومان است.

ارتباطــات و صمــت میبایســت بــه مســاله

اخــال در ارســال پیامکهــای ســامانه همتــا
رسیدگی کنند.

افــرادی کــه در مرحلــه پیــش ثبــت نــام شــرکت

کردهانــد ،بایــد از قســمت پیگیری وضعیــت و ویرایش
و فقــط بــا وارد کــردن کدملــی و شــماره شناســنامه
ســرگروه بــا پرداخت حق بیمــه ثبت نام خود را قطعی

آگهی مزایده عمومی همزمان با ارزیابی
کیفی (یکپارچه) شماره  1401/6 -64ت
(نوبت اول) تمدید

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
(سهامی خاص)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد " انجام عملیات طراحی ،آماده
سازی ،استخراج و فروش ماده معدنی (به ظرفیت تولید سالیانه  ۱۵۰ ،هزار تن
سنگ کوپ چینی و  ۷۰هزار تن سنگ الشه چینی) در معادن سنگ چینی و سنگ

الشه ساختمانی گدار سرخ و جاجرمی واقع در استان اصفهان" را از طریق مزایده
عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ( ۱۹.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰نوزده میلیارد

و پانصدو پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) را اجرا نماید .لذا
بدینوسیله از عالقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و تهیه

اسناد مزایده حداکثر تا ساعت  ۱6مورخ  ۱4۰۱/۰6/3۰با در دست داشتن معرفی

نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب 4۰۰۱۰۵34۰4۰۲۸36۷

با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی  -شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
به شماره شبا  IR 3۵۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۰۵34۰4۰۲۸36۷و شناسه واریز  3۰رقمی

به شماره  3۸۸۰۵34۸۲۲3۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷6۲4۷۱۹۸نزد بانک مرکزی جمهوری

اسالمی ایران ،به آدرس :تهران باالتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقالل
شماره  ۱۷۱3برج جنوبی  -طبقه نهم  -امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.
ضمنا ً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت  ۱۷روز شنبه  ۱4۰۱/۰۷/۱6و جلسه
بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ  ۱4۰۱/۰۷/۱۷تمدید می گردد.

ریاحی ،عضو اتاق بازرگانی تهران :واردات دارو آسان میشود
عضــو هیــات نمایندگان اتاق بازرگانــی تهران میگوید با

تغییر سیاستهای ارزی ،فرآیند واردات دارو به کشور
روانتر و تامین نیازهای بیماران تسهیل خواهد شد.

در ســال جاری ،در گام نخســت نرخ ارز مواد اولیه تولید

مردادمــاه واردکننــدگان چنانچــه ارز ترجیحــی دریافــت

از تاریــخ اعــزام امکان پذیر اســت و وجــه انصراف صرفا ً

اینکــه تــداوم این وضعیت ممکن نبــود ،ادامه داد :دولت

اختصاص پیدا کرد ما مدام هشدارمیدادیم که تثبیت قیمت

طــرح دارویــار کــه جوانــب آن را مــورد مطالعه قــرار داده
شــد .بــه موجــب ایــن طــرح ،ســازمان برنامــه و بودجــه

اقدام کنند .اخیرا نیز اعالم شــده اســت که از تاریخ 24

کــرده و دارو وارد و ترخیــص شــده بایــد ایــن داروها را به

قیمتهــای گذشــته عرضــه کننــد .اما پــس از ایــن تاریخ

چنانچــه واردکننــده ،ارزی دریافت نکرده باید ارز نیمایی
دریافــت کنــد و در صــورت واردات دارو ،ایــن دارو را وارد

و هــم واردات کاالهــای اساســی از جملــه دارو را بــه واســطه

مبالغــی را بــه بیمههــا تخصیص داد تــا پرداختی از جیب

وی افزود :از ســال  1400که نرخ ارز ترجیحی نســبت

ریاحــی گفت :البته نظــر اتحادیه واردکنندگان دارو

وارداتی ،تغییری در پرداختی از جیب مردم ایجاد نمیکند،

بر افزایش قاچاق دارو ،ارز ترجیحی نیز به موقع تخصیص

دارویــار قــرار میگرفــت؛ چــرا کــه عمــده قاچــاق معطوف

و ارز نیمایــی را بــه بیمههــامیپــردازد .مســاله ایــن اســت

به ارز نیمایی و ارز بازار آزاد فاصله بسیاری گرفت ،عالوه

پیدا نکرد .از این گذشــته ،نظارت بســیاری روی هزینهکرد

بیمار بدون تغییر باقی بماند.

این بود که داروهای وارداتی باید در اولویت اجرای طرح

بــه ایــن داروهــا بود؛ امــا از حدود یک ماه قبــل چند قلم

ن آنکه ،الزام واردات کاال ظرف
این ارز اعمال میشــد .ضم 

از داروهــای وارداتــی مشــمول طــرح دارویــار قــرار گرفــت

بود که گاهی ارز به موقع تخصیص داده نمیشد و کاال با

داروهــا از تاریــخ مقــرر داروهــای خــود را بــا ارز نیمایــی

مــدت معیــن مشــکالتی را پدیدمــیآورد .چالــش دیگر آن
تاخیر وارد کشورمیشد.

داشــتن کارت دیجیتــال واکســن بــرای گــذر از مــرز از

عضــو هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان

بود ،رونمایی کرد و این طرح بدون هیچ عوارضی اجرایی

دسترسی دشوار به ارز ترجیحی با مشکل روبهرو میکند.

آخریــن تزریقشــان گذشــته باشــد و همچنیــن همــراه

بــه دریافــت قیمتهــای جدیــد بــر اســاس ارز نیمایــی

ناصر ریاحی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :از ســال

ارز ترجیحــی هــم باعــث قاچاق محصــوالت وارداتیمیشــود

واکســن و دوز یــادآور بــرای افــرادی کــه شــش مــاه از

شرایط ثبتنام است.

داخلــی را تغییــر داد .ســازمان غــذا و دارو نیز همزمان از

 1397کــه ارز  4200تومانــی بــه واردات کاالهــای اساســی

کننــد .دارا بــودن گذرنامــه و تزریــق حداقــل دو دوز

و ســازمان غــذا و دارو اعــام کــرد کــه واردکننــدگان ایــن
وارد کــرده و پــس از اتمــام موجودیهــای قبلــی نســبت

همچنیــن انصــراف از تشــرف صرفــا ً تــا دو روز قبل

بــا دریافــت شــماره شــبا به حســاب فــرد منصــرف واریز

میشود .متقاضیان باید در پایان ثبت نام قطعی حتما ً

نسبت به دریافت کارت شناسایی و رسید ثبت نام که

توسط سامانه صادر میشود اقدام کنند.

نحوه دریافت تسهیالت

بازار نمیکند تا موجودیهای قبلی به اتمام برسد.

ت ارزی داروهــای
او بــا بیــان اینکــه تغییــر سیاســ 

افــزود :ســازمان برنامه و بودجه مابهالتفــاوت ارز ترجیحی

کــه ارز  4200تومانــی گاهــی در اختیــار واردکننــدگان قــرار
میگرفت و گاهی این ارز موجود نبود .ضمن آنکه به تعبیر

واردکننــدگان ایــن ارز نامرغــوب بود و بایــد چندبار جابهجا
میشــد .امــا بــا تغییــر سیاســت ارزی داروهــای وارداتــی،

واردات دارو روانتر میشود.

متقاضیــان بایــد توجــه داشــته باشــند که بــرای دریافت

ایــن تســهیالت نیاز بــه حضور در بانکها نیســت و این
تســهیالت در صورت ثبت درخواســت در سامانه سماح
بــه صــورت خــودکار به زائــران تعلق گرفته و در حســاب
یارانــه آنهــا واریز می شــود .بنابراین افــراد در ابتدا باید

به ســامانه ســماح به نشــانی WWW.SAMAH.HAJ.IR

مراجعــه کرده و گزینه درخواســت تســهیالت را انتخاب
کنند.

ویژه هفته بانکداری
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بانکداری اسالمی در عمل

چشم امید نظام بانکداری به لغو
واقعی تحریمها
محمد علی غالمرضایی
صنعــت بانکــداری در هر کشــور و اقتصادی جزو

مهمتریــن و اســتراتژیکترین صنایــع شــناخته

میشــود و وظیفــه اصلــی آن ،تخصیــص بهینــه

منابــع در راســتای رشــد اقتصادی کشــور اســت.
اکنــون ۳۶ ،موسســه اعتبــاری غیربانــک ،بانــک

تجــاری ،خارجــی ،تخصصــی و توســعهای دولتــی

و غیردولتــی بــا مجــوز از بانــکمرکــزی در حــال
فعالیت هستند.

مریم ابونیا

ایــن صنعــت به عنــوان یکی از رهبــران بازار

امروز جامعه ســازگار اســت؟ دو نهاد شورای فقهی

توئیتــر خــود اعالم کــرد که ناظر شــرعی منحصر به

ســرمایه محسوب میشود و همبستگی باالیی با

ســند راهبــردی بانکــداری اســامی بــه عنوان

مرکزی تشــکیل شــده است .شــورای فقهی از سال

بــا دریافــت گواهینامــه حرفــهای مربوطــه ،در ایــن

بــه تحرکات این صنعت حساســیت باالیی دارند.

حــال تدویــن اســت .ایــن خبــری بود کــه رئیسکل

شــبکه بانکــی جهــت حرکــت بــه ســمت بانکــداری

نماینــدگان مجلس نیــز ،حضور فیزیکــی روحانیون

ســوئیفت و فعالیــت شــعب خارجــی بانکهــا،

داشــت وقتــی قانــون کامــل و نظــارت کافــی نداریم

در دوران پسابرجام باشد.

یکــی از مطالبــات مهــم دولــت از بانــک مرکــزی در
بانک مرکزی به مناســبت هفته بانکداری اســامی
اعالم کرد.

و کمیته تطبیق در بانکها مدتهاســت که در بانک
 1397کار خــود را در بانــک مرکــزی بــرای کمــک بــه
اســامی آغــاز کرده اســت .دریافت جریمــه دیرکرد

و ســود جریمه تســهیالت از ســوی شــبکه بانکی از

قانون عملیات بانکی بدون ربا که مشــتمل بر

مــواردی بــود کــه مراجع عظــام ایراداتی بــه آن وارد

 ۱۳۶۲تصویــب شــد و در دهــم شــهریور  ۱۳۶۲بــه

کمــک شــورای فقهــی در بانــک مرکــزی در خصوص

 ۲۷ماده و  4تبصره اســت ،هشــتم شــهریور ســال
تأییــد شــورای نگهبــان رســید و چنیــن روزی ،روز

بانکداری اسالمی نامگذاری شد.

میکردنــد کــه بــه گفتــه رئیــسکل بانــک مرکــزی با

نظارت و تصحیح آن گامهای مهمی برداشــته شده
اســت .کمیته تطبیــق در بانکها نیز وظیفه تطبیق

آنچــه در بانکــداری اســامی مدنظــر اســت

قوانیــن و مقــررات سیاســتگذار پولــی بــا خدمــات

اجتماعــی اســت و بانکــداری اســامی بایــد اولیــن

کمیتــه در هــر بانــک مســئول تطابــق خدمــات و

کارآمــدی بانکــداری بــدون ربــا در ایجــاد عدالــت

هدف نظام اقتصادی اسالم را که عدالت اجتماعی
است تأمین کند .به این صورت که بانکداری بدون

ربــا یــک زیرســاخت اســت و بــر مبنــای ایــن بســتر

عملیات بانکی کشور ساماندهی و اجرا میشود.

شــبکه بانکــی را برعهــده دارد .یکــی از اعضــای ایــن
فعالیتهــای بانــک بــا قوانین بانکداری اســامی به

عنوان یکی از قوانین مرجع پولی کشــور را برعهده
دارد .بنابرایــن مــا از نظــر کارشــناس بانکــداری
اســامی در مضیقــه نیســتیم بلکــه از نظــر قوانیــن

روحانیــون نیســت و افــراد واجــد شــرایط میتوانند

شــاخص کل دارد و بســیاری از صنایع و ســهمها

ســمت فعالیــت کننــد .همچنین ســایر مســئوالن و

بنابرایــن ،در صــورت رفــع تحریمهــا و بازگشــایی

در شــعب بانکهــا را تکذیــب کردنــد .بایــد توجــه

میتواند یکی از صنایع پرپتانســیل بازار ســرمایه

ایــن حضورهــا فقط هزینه اضافی بر دوش دولت و

سطح تحمل بانکها باال میرود

بانک مرکزی است و کاری از پیش نمیرود.

ایــران حداقــل نســبت  ۸درصــدی بــرای بانکهــا
حاضــر در بــازار ســهام ،بانکخاورمیانه با نســبت

چالشهای متعدد
پیشروی بانک

مشــکلی نداشــتیم؛ اما در عمل این اتفاق رخ نداد
کــه ایــن موضــوع ،ناشــی از نبــود نظارت شــرعی در

عملیــات بانکــی اســت .بانکهــای اســامی نظارت
بر چگونگی عملیات بانکها را قبول کردند و نباید
تصور شود نظارت شرعی خللی ایجاد میکند ،زیرا

بســیاری از مشــکالت نظــام بانکــی بــه دلیــل عمــل

بانکی بوده و هست .با وجودی که به اعتقاد برخی

اخیــرا نیــز طــرح بانکــداری جمهــوری اســامی

مواردی از آن تصویب شد .بحثی که آن زمان بسیار

کارشناســان بانکی ،این امر تا حدودی تحقق یافته

اســت ،امــا بــه علــت وجــود ســودهای بانکی بــاال با

نامهــای مختلــف ،مصایــب دریافــت وامهــای خــرد

و امثــال ایــن ،همچنــان برخــی شــبهها میــان مردم
و کارشناســان وجــود دارد کــه یکــی از میدانهــای
گفتوگــو بــر ســر ایــن موضــوع هفتــه بانکــداری
اسالمی است.

نکردن به دستورالعملها است.

همانگونه که بدیهی اســت مســئوالن این امر

یعنــی بانکــداری بــدون ربــا اذعان داشــته و مســاله

کفایــت ســرمایه  ۱۲درصــدی در جایــگاه اول قــرار

دارد و رتبههــای دوم و ســوم بــه ترتیــب از آن
بانککارآفرین با نســبت ۱۱درصد و بانکپاسارگاد

با نسبت ۱۰درصد است.

مســتقل نبودن بانک مرکــزی و ناهماهنگی

دســتگاههای متولــی سیاســتهای پولــی و مالــی

چک برگشتی کرونا
پشت باجه بانکها

از مهمتریــن چالشهــای پیــش روی نظــام بانکی
کشور است.

دیگــر چالــش بــزرگ بانکهــا ،مطالبــات

اصلــی را نبــود نظــارت کافــی بــر عملکــرد بانکهــا

پاندمیکرونــا اثــرات منفــی قابلتوجهــی بــر

غیرجــاری بانکهاســت کــه گاهــی غیــر قابــل

شــرعی در بانکهــا بــود کــه واکنشهــای زیــادی

اما همانگونه که ســطور باال ذکر شــد ،مســاله

بــا افزایــش هزینــه ریســک ،بحران اعتبــاری برای

غیرجــاری ،بــه دلیــل کاهــش درآمدهــای دولــت

شــعب بانکهــای سراســر کشــور یــکناظر شــرعی

اســت .صــرف برگــزاری همایش و پاسداشــت روزی

ایجــاد کــرد .اکنــون بــا بهبــود وضعیــت اقتصــادی

بــه بانکهــا افزایــش پیدا کرد .در طــرف مقابل،

پاکیزه نمیکند .مشکل اصلی ما در ساختار قوانین

حجم عملیات بانکها بهبود یافت و وضعیت در

بــه دامــن بانــک مرکــزی میشــوند و اســتقراض

صنعت بانکداری ایران با مشــکالت بسیاری

جــز کاهــش جریــان درآمــدی بانکهــا و افــت

مورد توجه قرار گرفت حضور و اســتفاده از ناظران

بههمراه داشــت .در ابتدا مردم گمان کردند که در

یــا روحانــی حضــور پیــدا خواهد کــرد و ایــن ناظران

سوال اینجاست که بانک مرکزی و به تبع آن

حــق تصمیمگیــری را از مدیــران بانکــی گرفتــه و در

میدهنــد و آیــا اصــوال قوانیــن آن بــا حــال و هــوای

بعــد مدیــر روابــط عمومــی بانــک مرکــزی در صفحه

بانکهــا چقــدر بــه مقــررات بانکــداری اســامی تن

در نظــر گرفتــه شــده اســت .در میــان بانکهــای

بانکها رو به بهبود حرکت کند.

رشــد باشــیم و وضعیــت عملیاتــی و تــراز درآمدی

عملیــات بانکــی بدون ربا اجرا میشــد ،اکنون هیچ

نیــز بــه عــدم نظــارت کافــی به ایــن مطالبــه جمعی

ایــران بــه وســیله نماینــدگان مجلــس بررســی و

۲۱۵درصــد و آرژانتیــن  ۲۶درصــد اســت؛ در

شــعب بینالمللــی بانکهــا ،شــاهد رونــد رو بــه

بانکــداری اســامی اظهار کرد :اگــر صددرصد قانون

نســبت در جهــان حداقل  10.5درصــد ،در آمریکا

امیــد اســت بــا رفع واقعــی تحریمها و بازگشــایی

شورای فقهی بانک مرکزی ،در سیودومین همایش

یکــی از بزرگتریــن دغدغههــای بانکــداری

اســامی ،از بــدو مطــرح شــدن ،حــذف ربــا از نظــام

ریســک و زیــان قابــل تحمــل بانــک اســت که این

مشــکالت حاکمیــت شــرکتی و ...روبهروســت که

بانکهــای بــزرگ کشــور ضربــه وارد کــرد؛ چرا که

از دیگــر ســو ،غالمرضا مصباحیمقــدم رئیس

نســبت کفایت ســرمایه نشــاندهنده سطح

بانکها ،تحریم ســوئیفت و ســایر محدودیتها،

کارآمد و نظارت کم و کســریهای فراوانی در نظام

بانکی خود داریم.

همچــون وضعیــت نابســامان عملیاتــی برخــی از

درآمدزایی و ســودآوری نیست.

امــور بانکهــا دخالــت صــورت میگیــرد .امــا اندکی

میدانند.

حجم فعالیتها و ســودآوری بانکها گذاشــت و

وصــول اســت؛ همزمــان بــا افزایــش مطالبــات

اصلــی نبــود قوانیــن بــهروز در بانکــداری اســامی

بانکها ناشی از عدم پرداخت تسهیالت اعطایی

ناشــی از تحریم فروش نفت ،بدهیهای دولت

کــه ایــن قانــون به تصویب رســید نظــام بانکی ما را

جهــان در پــی فروکــش کــردن همهگیــری کرونــا،

بانکهــا بــرای جبــران کاســتیهای خــود دســت

و به روز نبودن آن اســت و فضای بانکداری کشــور

حال بازگشت به دوران قبل از کروناست.

به یک بازنگری جدی نیاز دارد.

میکننــد .نتیجــه ایــن چالــش دو طرفــه چیــزی

تســهیالت تکلیفــی از جهــت مختلفــی بــه

ایــن تســهیالت بــدون در نظــر گرفتــن تــراز مالــی

بانکهــا تکلیــف میشــود و بانکهــا مجبــور بــه

عمــل بــه آن هســتند .در نتیجــه ،بانکهــا اقــدام
ت نامتعارف ســود بــرای جذب نقدینگی
به پرداخ 
میکننــد و بــه ایــن ترتیــب ،صورتهــای مالــی به

سرخی زیان گرایش پیدا میکند.

عــاوه بــر ایــن مــوارد ،بــاال ماندن نرخ ســود

ســپردههای بانکــی موجــب خــروج نقدینگــی از

ســایر بازارهــا و بخــش تولید و انباشــت آنها در

حســابهای بانکی میشــود که نتجهای جز رکود

اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی ندارد.

بــه ســبب تحریمهــا ،نظــام بانکی کشــور از

مدلهای نوین بانکداری جا ماند و زیرساختهای

الزم جهت بانکداری دیجیتال فراهم نیست.

در خاتمــه بایــد عنــوان کــرد کــه بــرای حــل

مشکالت بانکها ،اصالحات سیاسی و ساختاری

بســیاری در ســطوح مختلــف الزم اســت و
چالشهــای عنــوان شــده و بســیاری از معضــات

دیگــر بایــد حــل شــود تــا شــاهد تحــول در نظــام
بانکی کشــور باشیم و این صنعت استراتژیک در

خدمت تولید و اقتصاد قرار گیرد.

مدیرعامل بانک ملی :زیان انباشته کفایت
سرمایه بانکهای دولتی را منفی کرده است
مدیرعامــل بانــک ملــی ایــران در تحلیــل

فرزیــن با بیان اینکه شــبکه بانکی کشــور

بانکــی ،جــدا از نظــام اقتصادی کشــور نیســت

تســهیالت پرداخــت کرده اســت ،گفــت :هرچه

چالشهــای نظــام بانکــی بــا تاکیــد بــر نظــام

بیــش از ســپردههای قــرض الحســنه خــود

ریشــه بســیاری از مشــکالت بانکهای دولتی را

بانکهــا بیشــتر تســهیالت قرضالحســنه

در زیان انباشته به آنها دانست.

پرداخــت کننــد ،هــم نیازهــای بیشــتری از

بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــی،

طبقــات متوســط و ضعیــف جامعه پاســخ داده

بانکــداری اســامی ضمــن تشــریح چالشهــای

شــده انــد .امــا بایــد این نکتــه را در نظــر گرفت

محمدرضــا فرزیــن در ســی و دومیــن همایــش

و هــم اینکه بانکهــا به نظام عدالت نزدیک تر
کــه بانکهــا مــی تواننــد بــه میــزان منابــع و در

نظــام بانکــی گفــت :بانکهــای دولتــی عمومــا

حــد تــوان خــود این تســهیالت را بــه متقاضیان

ســرمایه پرداخت شــده خوبی دارند اما به علت
زیــان انباشــته و ســود و زیــان منفــی ،نســبت

تخصیص دهند.

کفایت ســرمایه در آنها منفی اســت .اکنون چه

او بــا اشــاره بــر چالشهــای نظــام بانکــی

کشــور اظهــار کــرد :نخســتین چالشهــا وجــود

در بانکهــای دولتی و چه بانکهای خصوصی،

قوانین مخل کســب و کار بانکی و تعدد ،تضاد

مشکل زیان انباشته وجود دارد و طبیعی است

و به روز نبودن قوانین بانکی است.

کــه بخشــی از مشــکالت نظــام بانکی کشــور از

این موضوع نشات گرفته باشد.

او در ادامــه افــزود :هر نقصی که در نظام

اقتصــادی کشــور وجود داشــته باشــد ،در نظام

بانکداری نیز خود را نشان می دهد و نمیتوان
جــدا از نظــام اقتصادی ،تحلیــل دقیقی از نظام

بانکی کشور داشته باشیم.

مدیرعامــل بانــک ملــی ایــران

در ایــن

همایــش بــا تاکیــد بــر اینکــه موضــوع اصلی در

بانکــداری اســامی ،بحــث نظــارت بــر مصــارف
اســت امــا در کمتــر بانکی می تــوان این نظارت

را انجام داد؛ افزود :متاسفانه ساختارهای الزم

طراحــی نشــده در حالــی که فشــار بســیاری بر

سیستم بانکی در این خصوص وارد میشود.

فرزیــن ارزش کل داراییهــای نظام بانکی

کشــور را  8هــزار و  197همــت عنوان و تصریح

کرد :این در حالی اســت که  GDPکشــور حدود
 6هزار همت است .سیستم بانکی  359همت

از دولــت مطالبــات دارد کــه ســهم بانکهــای

دولتــی در مقایســه با ســایر بانکهــا از مجموع

بــه گفتــه او ،فقــدان نظــام فیصلــه ،نبــود

ایــن مطالبــات بیشــتر اســت و ایــن امــر موجب

نظــام اســتاندارد و یکپارچــه اعتبارســنجی و

و در نهایت ناترازی نقدینگی شده است.

کســبوکار بانکــی و در نتیجــه عــدم امــکان

ایجــاد یک دارایی منجمد برای بانکهای دولتی

رتبــه بندی در کشــور و تخصصی نبودن شــبکه

او ادامــه داد :همچنیــن امــوال غیرمنقــول

پیادهســازی عقــود بانکــی متناســب بــا الگــوی

در بانکهای دولتی بیش از سایر بانکهاست.

کســب و کار بانکهــا از دیگــر چالشها در این

عالقهای به واگذاری داراییهای غیرمنقول خود

مدیرعامــل بانــک ملــی ایــران در پایــان

نقدهایــی دربــاره اینکــه بانکهــای دولتــی

بازار است.

ندارند؛ وجود دارد و این امر مستلزم رفع موانع

بررســی قوانیــن و مقــررات بانکهــا از طریــق

مدیرعامــل بانــک ملــی ایــران اضافــه کرد:

و ایجاد ســاختارها و ســازمانهای مناســب این

بانکها به یک شکل و شیوه برخورد کرد ،بیان

رتبه بندی مناســب با قواعد بانکداری اسالمی،

بیش از دو سال نباشد .این در حالی است که

متناســب بــا نــوع بانــک ،عــدم اتــکای دولت به

 20ســال در نظر گرفته می شــود .این امر خلق

و دولــت در تصویــب تســهیالت تکلیفــی را از

نداشته باشیم ،باید شاهد تورم باشیم.

کشور عنوان کرد.

موجود در این زمینه است.

شــورای پــول و اعتبــار ،تقویــت نظــارت شــرعی

فرزیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه نمــی تــوان بــا همــه

حــوزه ،طراحــی و تقویــت نظــام اعتبارســنجی و

کــرد :گفتــه می شــود مــدت ســپردههای بانکی

تخصصی شدن بانکها و تنظیم مقررات بانکی

مــدت زمــان بازپرداخت تســهیالت عموما  15تا

منابــع بانکها و ایجاد محدودیت برای مجلس

پــول مــی کنــد و زمانی که در کنار آن ،امحا هم

جملــه راهکارهــای اصالح و بهبود شــبکه بانکی

ویژه هفته بانکداری
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ترازوی درآمدی بانک ملت سنگینتر شد؛

 5ماه پربار برای بانک ملت و
چشمانداز روشن برای سهامداران
یکــی از مطرحتریــن بانکهای کشــور ،بانک

ملــت اســت که عملیــات بانکداری در مقایســه با
ســایر بانکهــا در وضعیت بهتری قــرار دارد .این

بانــک اکنون با ســرمایه  262هزار میلیارد ريالی،
فعالیــت میکنــد و در نظــر دارد مبلــغ ســرمایه

ی خــود را بــه  472هــزار میلیــارد ريــال از
اســم 

محل جذاب ســود انباشــته افزایش دهد .به این
ترتیــب ،بانــک ملــت از نظــر میــزان ســرمایه ،بــه
بانک اول کشــور تبدیل میشــود و رتبه اول را از
آن خود خواهد کرد.

از ســوی دیگــر ،بــه منظــور اینکــه افزایــش

ســرمایه مذکــور از محــل ســود انباشــته (ســهام

جایزه) میباشــد ،برای سهامداران جذابیت باالیی

دارد و میتوانــد موجبــات رشــد قیمــت ســهام این

بانک را فراهم آورد.

همانطــور کــه در ابتــدا عنــوان شــد عملکــرد

بانک ملت در پایان سال باشیم.

در کنــار آن ،بانــک ملت تاکنــون بالغ بر 120

در طرف دیگر ،مبلغ سود سپردهها در مدت

هــزار میلیــارد ريــال نیــز از ســایر محلهــا کســب

ريــال و در مــدت مشــابه ســال قبــل 133 ،هــزار

در مجمــوع ،عملکــرد  5ماهــه  1401بانک منجر به

مذکــور از ســال جــاری معــادل  189هــزار میلیــارد
میلیارد ريال بود.

درآمد کرده که رقم قابل توجهی به شمار میرود.

شناســایی  440هزار میلیارد ريال درآمد شــده که

به عبارت بهتر ،تراز درآمدی بانک در  5ماهه

بیش از نصف کل درآمد دوره  12ماهه سال 1400

حالــی کــه ایــن رقــم در  5ماهــه ســال گذشــته 80

به این ترتیب ،چنین نتیجهگیری میشود که

سال جاری معادل  127هزار میلیارد ريال بود؛ در

است.

هــزار میلیــارد ريال بود .بنابراین ،در مدت ســپری

عملیات بانکداری بانک ملت شرایط مطلوبی دارد

داشته است که عملکرد جالب توجهی است.

قابــل توجهــی کــه از ســایر بانکهــا و موسســات

شده از سال  1401تراز درآمدی حدود  59درصدی

و بــا توجــه به حجم ســنگین داراییهــا و مطالبات

در نمــودار زیــر ،تــراز درآمــدی بانــک ملــت

مالی و دولتی دارد ،به عنوان پدر بانکهای کشور

صعودی آن و فاصله گرفتن درآمدها از هزینههای

منتظــر جهــش قابــل توجــه ســودآوری ایــن بانــک

در دورههــای اخیــر بــه نمایــش درآمــده کــه رونــد

عملیاتی بانک به خوبی قابل مشاهده است.

میتــوان معرفــی کرد و با تــداوم روند کنونی ،باید

مطرح باشیم.

بانکــداری بانــک ملــت در وضعیــت مطلوبــی قــرار

ضرورت تبیین ظرفیتهای بانکداری
اسالمی در تحقق اقتصاد دانشبنیان
هفته بانکداری اسالمی مجالی شایسته برای

مهــم و برجســته در ایــن مســیر خواهــد بــود .در این

در اســتفاده از ظرفیتهــای بانکــداری اســامی در

مشــترک بانکــدای اســامی و اقتصــاد دانشبنیان را

نکوداشت اراده جمعی و تالشهای صورت گرفته
تحقق سیاســتراهبردی «توســعه اقتصــاد دانش
بنیان» و ضروری است بانکها در خصوص تببین

ظرفیتهــای مشــترک بانکداری اســامی و اقتصاد

دانشبنیان گام بردارند.

 5ماهه امســال معادل نیمیاز کل درآمدهای 12

و قوانیــن کارآمــد ،توانمنــد و هماهنــگ بــا اقتصــاد

درج ارقامــیتــازه در مقابــل ســرفصل درآمدهــای

روشــن کــرده و مدلهــای اجرایــی پیشــنهاد کنــد از

بهبــود کیفیــت خدمــات و معرفــی عقــود متناســب

ماهــه ســال گذشــته اســت .بنابراین ،بایــد منتظر

مأموریتهای کلیدی بانکها به شــمار می آید و در

این میان بانک شــهر طی ســالی جاری در این مسیر
اقدامات شایستهای را انجام داده است.

دانــش بنیــان و اکوسیســتم نــوآوری ،شــبکه بانکی
کشــور را بر اســاس آرمانهای بلند نظام اسالمی و

اســامی ،تــاش همــه فعــاالن صنعــت بانکــداری

دانشبنیــان از طریــق اســتفاده از

ظرفیتهــا

دانش بنیان و اشتغال آفرین» پیش ببریم.

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

بانک آینده از گرداب زیان خارج میشود؟
بانک آینده از جمله بانکهایی اســت که حواشــی

ريال نیز صعود کرد؛ اما آخرین قیمت معامله شده

تابلــوی معامــات ایــن ســهم و ســهامداران آن نیــز

عملکرد این بانک در سالیان اخیر زیانده بوده

از آن ،در صورت ارائه مدارک و مســتندات مدنظر

فرابورس ،بازگشایی خواهد شد.

نگاهــی بــه رونــد قیمــت ســهام بانــک آینــده

نشــان می دهد که در ســال  1399تا قله  30هزار

در حدود  10هزار ريال است.

و بــا ســرمایه اســمی اندک  16هــزار میلیــارد ريالی،

زیــان انباشــته از حــد مجــاز عبــور کرده و بــه 1038

تســهیالت اعطایــی شناســایی کــرده اســت و در

مقابل ،ســود ســپردهها  30درصد بیشــتر شــد و به
 124هزار میلیارد ريال رسید.

بــه ایــن ترتیــب ،تــراز درآمــدی بانــک در فصل

ســبز بهــار ،ســرخ بــود و در نتیجــه ایــن عملکــرد

هزار میلیارد ريال رسیده که رقمی شگفت انگیز و

ضعیــف ،بــاز هــم زیــان در صورتهــای مالــی ثبــت

بــر اســاس صورتهــای مالــی منتشــر شــده

خالص  86هزار میلیارد ريالی شناسایی شد که در

خارج از حد تصور است!!!

منتهــی بــه خــرداد مــاه ســال  ،1401بانــک آینده در

 3ماهــه اول بــا افــت  41درصــدی نســبت بــه مدت

مشــابه ســال قبــل 48 ،هــزار میلیــارد ريــال درآمــد

سهم مردم از تسهیالت خرد
بنــا بــه اعــام علــی صالحآبــادی رئیــسکل

بانک و بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد،

فعالیت اقتصادی دایر باشــد ،ســیم کارت دایمی

همــت تســهیالت بــه بخشهــای مختلــف اعم از

بــه پرداخت تســهیالت خــرد خانوارها اســت .این

توســط بنــگاه محــل اشــتغال مشــتری ،متضمــن

بانــکمرکــزی ،در  4مــاه ابتدایــی امســال 1000

سرخی زیان بانک آینده تمامی ندارد؛

تا پایان  31شــهریور تعلیق نماد ادامه دارد و پس

اســت؛ در همین مدت از ســال  1400مبلغ درآمد

تســهیالت اعطایــی در حــدود  213هــزار میلیــارد

بتوانیــم بــا ایجــاد اصالحــات مناســب در جهــت

در ایران محســوب شــود .قطع به یقین پایهریزی و

سال است که از سوی ناظر تعلیق شده و حداقل

عملکرد مدت مشــابه ســال گذشته به مراتب بهتر

شــایان ذکر است که درآمدهای محقق شده

و همــکاران جامعــه بانکــی در ترویــج اقتصــاد

بــازار پایــه فرابــورس حضــور دارد ،نزدیــک بــه یک

تســهیالت اعطایی شناســایی شــده که نســبت به

راســتا تبییــن راهکارهایــی کــه بتوانــد ظرفیتهــای

سید محمدمهدی احمدی

منتقــل شــده اســت .اکنــون نماد این بانــک که در

 ،1401بالــغ بــر  316هــزار میلیــارد ريــال درآمــد

کمــک کارگــزاران نظــام مالــی و متخصصیــن بانکــی

تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال

بســیاری در اطــراف خــود دارد و ایــن حواشــی بــه

میدهــد که طی عملکــرد  5ماهه منتهی به مرداد

بانکــداری اســامی را ارج نهــاده و امیــدوارم بــا

اینجانــب بــا گرامیداشــت هفتــه بانکــداری

توســعه اقتصــاد دانــش بنیاد نیز یکی دیگــر از نقاط

بانکهای دیگر ،مثبت است.

گزارشهــای ماهانــه منتشــر شــده نشــان

ريال بود.

سیاســتهای راهبردی شــعار ســال یعنی « تولید،

 ۱۳۶۲اگر نقطه عطفی در تحقق بانکداری اســامی

دارد و تــراز درآمــدی آن برخــاف بســیاری از

شــد .در  3ماهه منتهی به خرداد ســال جاری زیان

مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل افزایش جالب
توجه  44هزار میلیارد ريالی را نشان می دهد.

در رتبهبنــدی بانکهــای حاضر در بازار ســهام

از نظــر زیاندهــی و زیــان انباشــته نــام بانــک آینده

در انتهای لیســت قرار دارد و حتی بیشــترین ســود

ســپردههای ســرمایهگذاری را بــه ســپردهگذاران
در بیــن بانکهــا پرداخــت مــی کنــد .بانــک ملــت

کــه ســرآمد بانکهــای بورســی در دریافــت ســود

تســهیالت اعطایــی اســت ،در  3ماهــه اول ســال

جاری ،در مقابل شناسایی  236هزار میلیارد ريال
درآمــد تســهیالت اعطایــی فقــط  103هــزار میلیــارد

ريال ســود ســپردهها پرداخت کرد؛ امــا بانک آینده

پــا را فراتــر گذاشــت و بــا عبــور از بانک ملــت124 ،
هــزار میلیارد ريال ســود ســپرده فقــط در یک فصل

از سال پرداخت نمود.

تــراز درآمــدی منفــی و زیانــی کــه هــر دوره رشــد

خانوارهــا و بنگاههــا پرداخــت شــده کــه از ایــن
مقــدار  66درصــد بــه بخــش ســرمایه در گــردش

بنگاههــا 12.8 ،درصــد بــرای ایجــاد بنگاههــای

جدیــد پرداخــت شــده و مابقــی نیــز بــه ســایر
حوزهها پرداخت شده است .برهمین اساس ،با

احتســاب آماری که اخیرا توســط رئیسکل بانک
مرکزی ارائه شــده است ،سهم مردم و اشخاص

حقیقــی از تســهیالت پرداختــی چیــزی کمتــر از
25درصد بوده است.

بــا توجــه بــه همیــن آمــار ،از 1000میلیــارد

تومان تســهیالت بانکی که در 4ماهه ســال 1401

پرداخــت شــده اســت 418 ،هزار فقره تســهیالت
ازدواج بــه میــزان  58همــت و  315هــزار فقــره

اعالم کرده که ۱۱درصد تســهیالت اعطایی مربوط
یعنــی از  22درصــدی کــه رئیــسکل بانک مرکزی

درخصــوص ســایر بخشــهای دریافــت تســهیالت

اعــام کــرده بــود 11 ،درصد به مــردم یا به عبارتی

به متقاضیان وامهای خرد اعطا شده است.
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میلیــارد ریــال یــا  ۲۰۰میلیــون تومــان تعییــن

شــده اســت .همچنین ضمن احصای فهرســتی از
تضامیــن و وثایــق قابل اخذ از متقاضیان دریافت

تسهیالت خرد ،مقرر شده اعطای تسهیالت خرد
بــه متقاضیــان دارای ســابقه و امتیــاز اعتبــاری بر
اســاس اعتبارســنجی ،در قبــال أخــذ حداکثــر دو
عــاوه بــر آن دریافــت وثیقــه نقــدی از

انــواع ســپردهها ممنــوع بــوده و براســاس ایــن

تســهیالت خــرد از ســوی بانــک مرکــزی به شــبکه

دســتورالعمل ،تضامیــن و وثایــق شــامل اوراق

وثایــق جهــت تســریع در اعطــای ایــن تســهیالت

بدهــی اعــم از اوراق پذیرفتــه شــده در بــازار

در پرداخت تسهیالت خرد ،تسهیالت باید با یک
ضامــن یــا یک ســفته پرداخت شــده و بانکها بر
اساس دستورالعملی که در بسته تسهیالت خرد

ابالغ شــده اســت با متقاضیان همکاریهای الزم

را داشــته باشــند بــه این صورت کــه به طور مثال
اگــر مشــتری دارای رتبــه اعتبــاری مناســب بــود،

وثایق از سوی بانک تسهیل شود.

بــه تازگی نیز ،ســید عباس حســینی معاون

میکند و به بیش از دورههای قبل می رسد ،نشان

بــا وجــود اینکه بانک مرکزی با ارائه طرحهای

اینکــه در دســتورالعمل اجرایی اعطای تســهیالت

همچنان در بانک مرکزی دنبال میشود .از جمله

و ساخت مسکن پرداخت شده است.

تاکیــد شــد .همچنین در مســیر این تســهیلگری

تسهیالت اینقدر ناچیز است؟

دارد ،امــا منابعــی بــرای بانکها باقــی نمیماند که

مشــتری در اعطــای تســهیالت خــرد ،در قالــب

بانکــی صــادر و بــر تســهیل تضامیــن مربوطــه و

ایراد کار کجاست که سهم مردم از پرداخت

البتــه تســهیل پرداخــت تســهیالت خــرد

مورد وثیقه انجام پذیرد.

ابتدای امســال بود که دســتورالعمل اعطای

تضمین دیون تسهیالتگیرنده میشود.

مختلــف ســعی بــر تســهیلگری اعطای تســهیالت

وام فرزنــدآوری به مبلغ  13همت پرداخت شــده
اســت کــه جمعــا ً  71همــت میشــود .همچنین تا

پایان تیر نیز  20همت تســهیالت ودیعه مســکن

ثبت شده تحت مالکیت مشتری ،ضمانت صادره

تجــاری از قبیــل چــک یــا ســفته مشــتری ،اوراق
ســرمایه و غیــر آن ،ســهام شــرکتهای پذیرفتــه

شده در بورس از جمله سهام عدالت ،واحدهای

ســرمایهگذاری صندوقهــای ســرمایهگذاری قابــل

معاملــه در بــورس ،چک یا ســفته توســط ضامن،
امــوال عینــی بــا ارزش عرفــی از قبیــل خــودرو،

مســکوکات یــا مصنوعــات طــا ،حســابیارانه
اشخاص ،گواهی کسر از حقوق از سوی مشتری

یــا ضامــن ،ضمانت یــک نفر کاســب دارای پروانه
کســب کــه در زمــان اعطــای تســهیالت دارای

خرد به خصوص در حوزه ازدواج ،فرزند و مســکن
تســهیالت پرداخــت کننــد .به این صــورت که هیچ
بانکی نمیگوید وام نمیدهیم بلکه به این موضوع

اشاره دارد که منابعی برای وام دادن نداریم.

از طرفــی آمارهایــی کــه علــی صالحآبادی از

اعطــای تســهیالت ارائــه کــرده ،مربوط بــه 6ماهه

اول سال است و عمال در چندماه منتهی به پایان
ســال بــه اصطالح کرکــره تســهیالتدهی بانکها

پاییــن کشــیده میشــود .همچنیــن ایــن کمبــود

نقدینگی بانکها برای اعطای تسهیالت به زودی
بــه بنگاههــای تولیــدی هــم ســرایت کــرده و آمــار
اعطــای تســهیالت بــه ایــن بخــش را هــم کاهش

خواهد داد.

بنابرایــن

تنهــا

تســهیلگری

پرداخــت

تســهیالت خــرد بــه هیــچ وجــه کافــی نبــوده و

اصــل توجــه و تمرکــز دولــت و بانــک مرکــزی باید
بــر اعطــای تســهیالت خــرد بــه مــردم و بنگاههای
اقتصــادی (در راســتای حمایــت از تولید و صنعت

در کشــور) باشــد .در این مسیر دولت نیز باید از
مواردی چون تســهیالت تکلیفی ،اضافه برداشت

از منابــع بانکــی و تامیــن کســری بودجــه خــود از

منابــع بانکهــا پرهیــز کند تــا این رکــن اقتصادی
کشور بتواند به آحاد مردم جامعه خدمترسانی

کافی و وافی را داشته باشد.

از وضعیــت نامطلــوب بانــک آینــده دارد و بــا توجــه

به ســنگینی و پررنگی قرمزی زیان شــرکت ،به نظر
نمــی رســد این وضعیت بــه راحتی قابل حل باشــد

و خالصی از گرداب زیان کار بسیار سختی است.

چند سوال از بانک رسالت:

سود سهامداران ،گرانترین سهم بانکی دیر
وصول میشود

سردی بازار بر تن بانک اقتصاد نوین مینشیند

تراز بانک اقتصاد نوین پایین آمد
در دوران تحریــم ،یکــی از صنایعــی کــه بــه

شــدت تحت تاثیر قرار گرفت ،صنعت بانکداری

کشــور بــود .بــا بســته شــدن درگاه ســوئیفت بر

روی بانکها ،اوضاع سختی بر بانکها مستولی

شد .بانک اقتصاد نوین نیز از این گزند در امان
نمانــد و وضعیــت ایــن شــرکت را بیــش از پیــش

سخت کرد و سهامدارانش دست خالی ماندند.

درآمــدی بهتــری رقم خورده بود؛ بــه عبارت بهتر،
فعالیــت بانکــداری و تــراز درآمدی بانک در ســال
 1401ضعیفتر از سال  1400است.

ایــن معضــل را بــه خوبــی در گــزارش

صورتهــای مالــی دوره  3ماهــه منتهی به خرداد

ســال جاری میتوان مشــاهده کرد؛ فشــار هزینه
سود سپردهها به حدی بوده که با وجود افزایش
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درآمدهاي عملياتي فقط  9درصد توانســت رشــد
کند.

یکی از نمادهای بازار سرمایه که نگاههای بسیاری را

از  103هــزار میلیــارد ريــال اســت که اختــاف قابل

از آن بی اطالع هســتند و یا صرفا این رشــد ناشــی

بانک اقتصاد نوین (ونوین) در بازار سرمایه

رســالت (وســالت) اســت .ســهام این بانک در بازار

ایــن بانــک از تمــام بانکهــا و موسســات اعتبــاری

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه بانــک قــرض

تحمیل ســهامداران خود کرد و حتی ســهامدارانی

است که نسبت به تیر  52درصد کاهش داشته

امــروز بالــغ بــر  789درصدی بازدهی و رشــد قیمت

بــر اســاس مبلــغ ســرمایه در پایینتریــن جایــگاه

و بــا وجــود آن کــه میــزان ســود انباشــته بانــک رقم

نــگاه میکردنــد نیــز عایــدی چندانــی نصیبشــان

افــت  58درصــدی تــراز درآمدی هســتیم .به طور

به سمت خود جلب کرده ،نماد بانک قرضالحسنه
ســرمایه از ابتــدای فروردیــن مــاه ســال جــاری تــا به
داشــته اســت؛ ایــن در حالــی اســت که کلیــت بازار

طــی مــدت یاد شــده چندان پر فروغ نبــوده و غالب

توجهی و فاحشــی را نشان میدهد .میزان سرمایه
حاضر در بازار ســهام پایینتر اســت و در رتبهبندی

ممکن قرار میگیرد.

از عرضه و تقاضای سهم است؟

الحســنه رســالت در اوایــل مــرداد مــاه برگــزار شــد
قابل توجهی بود؛ اما تقســیم ســود حداقلی صورت

از منظــر میــزان داراییها و بدهیها به ترتیب

گرفت و رقم چندانی دســت ســهامداران را نگرفت.

رشــد عجیــب قیمــت ســهام ایــن بانــک ،ناظــر

بازار ســرمایه دارد .جمع کل حقوق صاحبان ســهام

شده نیز با فاصله زمانی بسیار زیاد و در اسفند به

نهایت نماد جهت بررســی ،برای مدتی تعلیق شــد.

از پست بانک ایران در رده سیزدهم قرار می گیرد.

ســوال دیگــر ایــن اســت کــه چــرا یــک بانــک

قرضالحســنه فعالیــت مــی کنــد ،هیــچ گونه ســود

حداقلــی ســهامداران را بــه آخریــن روزهــای ممکــن

سهامداران روزها را ناراضی سپری می کنند.

فرابــورس را نیــز بــه شــک و تردیــد انداخــت و در
اکنــون قیمــت هــر ســهم «وســالت»  54000ريــال

اســت و گرانتریــن ســهم گــروه بانــک و موسســات

اعتبــاری محســوب مــی شــود؛ در حالــی کــه از نظر
عملیاتی سرآمد صنعت بانکداری نیست و بسیاری
از بانکهــای دیگــر همچــون بانــک ملــت عملکــرد و

درآمدزایی به مراتب بهتری دارند.

ارزش بــازار بانــک قرضالحســنه رســالت بــا

سرمایه اسمی  1.9هزار میلیارد ريال ،اکنون بیش

رتبه سیزدهم و پانزدهم را بین بانکهای حاضر در
این بانک حدود  23هزار میلیارد ريال است و پس

از آن جایــی کــه ایــن بانــک بــه صــورت

ســپردهگذاری پرداخــت نمــی کنــد و صرفــا از بابــت
وامهــای قرضالحســنه اعطایــی ،درآمــد شناســایی
می کند.

ســوالی کــه پیــش مــی آیــد این اســت کــه این

رشــد قیمت سهم به کدامین دلیل رخ داده است؟

آیا خبر و اطالعاتی وجود دارد که عموم سهامداران

از سوی دیگر ،قرار است همین اندک سود تقسیم

سهامداران پرداخت شود.

کــه منابــع بســیاری در اختیــار دارد ،پرداخت ســود

موکــول مــی کنــد؟! در حالــی کــه بــا وجــود ســجام

طــی یــک ســال اخیــر زیــان حــدود  30درصــدی را

کــه بــا دیــد بلندمــدت و چنــد ســاله به این ســهم

نشــد .در مجامــع عمومیعــادی ســالیانه نیــز رقم
دندانگیــری بیــن ســهامداران تقســیم نشــد و در
آخریــن مجمعی که برگزار شــد ،کمتر از  8درصد

ســود محقق شــده به عنوان ســود نقدی تصویب
شد.

کلــی ،تــراز بانــک در ســال  1400معــادل  40هزار

میلیــارد ريــال بــود و اکنــون بــا گذشــت  5مــاه از
سال ،تراز درآمدی معادل  4میلیارد ريال است.

در مجموع ،میتوان چنین گفت که عملکرد

بانــک اقتصــاد نویــن بــا نمــاد «ونویــن» در ســال

نگاهی به آخرین گزارشهای منتشر شده نشان

بوده اســت .در بازار ســهام نیز وضعیت این نماد

چنــدان مطلوبــی را از این بانک شــاهد نیســتیم.
میدهــد کــه تــراز درآمــدی پایینــی دارد و طــی 5

شــرایط کنونی اقتصادی مردم ،سود سهامداران به

به عنوان ســود ســپردهها هزینه شده است .این

از برگزاری مجمع پرداخت شود.

و در مقایســه بــا مــرداد ســال گذشــته نیز شــاهد

از منظــر عملیاتــی و بانکــداری نیــز وضعیت

و داراییهــای مناســب بانــک ،انتظــار بــر این اســت

خصوص ســهامداران حقیقی در مدت زمانی کوتاه

نویــن در مــرداد مــاه برابــر یک هزار میلیــارد ريال

جــاری چنــدان چنگــی بــه دل نمیزند و تــا به این

ماهــه منتهــی به مــرداد از  88هــزار میلیارد ريال

کــه هماننــد شــرکتهای مطــرح بــازار ســرمایه ،در

تــراز ماهانــه شناســایی شــده بانــک اقتصاد

درآمــد تســهیالت اعطایی 84 ،هــزار میلیارد ريال

در حالــی اســت کــه عملکــرد  5ماهــه ســال قبــل
بهتــر از مــدت مشــابه ســال جــاری بــوده و تــراز

جا عملکرد آن در مقایسه با سال قبل ضعیفتر
مناســب نیســت و ســهامداران نفــع چندانــی از

معامــات ایــن ســهم در ســال جــاری نبــرده اند و
به نوعی میتوان گفت که عملکرد مالی و بانکی
«ونوین» به ســهام شــرکت نیز نفوذ کرده و برای
رشــد آن ،باید منتظر عملکرد بهتری از باجههای

این بانک مخابره شود.

شـــــــــــرکتها
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آمادگی کامل جایگاههای
عرضه سوخت منطقه آبادان
برای سوخت رسانی به زوار
اربعین حسینی

دریافت تندیس طرح برتر
جشنواره ملی حاتم
به وسیله فوالد هرمزگان
آییــن اختتامیه چهارمین جشــنواره ملی حاتم (حمایت
از تولید ملی) با حضور تعدادی از مســئوالن و مدیران

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخــش

عامــل شــرکتهای برتــر در مرکــز همایشهــای صــدا و

مدیــر ایــن منطقه از آمادگــی کامــل جایگاههای عرضه

در ایــن جشــنواره طرحهــای برتــر شــرکتها در

سیما برگزار شد.

فرآوردههای نفتی منطقه آبادان ،مهندس بنی ســعید

ســوخت منطقه آبادان جهت ســوخت رســانی مطلوب

به وسایل نقلیه زوار اربعین حسینی خبر داد.

براســاس ایــن گــزارش ,محمــد بنــی ســعید مدیــر

ایــن منطقــه بــا بیــان اینکــه زوار اربعیــن حســینی از

اســتانهای مختلــف از  3محــور مواصالتــی اهــواز بــه

خرمشــهر  ،اهــواز بــه آبادان و ماهشــهر به آبــادان برای

عزیمت به مرز شلمچه تردد می کنند ،افزود :به منظور

افزایــش کیفیــت سوخترســانی به وســایل نقلیــه زوار
اربعیــن حســینی از جایگاههــای عرضه ســوخت منطقه,

کارگروهی متشــکل از کارشناسان باتجربه از واحدهای

سامانه هوشمند سوخت ؛ خدمات مهندسی ,بازرگانی,
کنتــرل کیفیــت  HSE ,و روابــط عمومی بــه جایگاههای
مــورد نظــر در محورهــای مواصالتی تعریف شــده اعزام

و بــر نحــوه عملکــرد و خدمــات رســانی ایــن جایگاههــا
نظارت ویژهای داشتند .ایشان در ادامه افزود  :مجتمع

خدماتــی رفاهــی فاطمیــه نیز مســتقر در ابتــدای اتوبان
آبــادان بــه ماهشــهر دارای امکاناتــی از قبیــل مســجد
 ,زائرســرا ,ســرویسهای بهداشــتی و حمــام جداگانــه,

رســتوران  ,کارواش  ,تعویض روغنی  ,آپاراتی و دو باب
مغازه  ،آماده پذیرایی و خدمات رسانی به زوار اربعین

حســینی اســت .گفتنی اســت؛ منطقه آبادان دارای 54

جایگاه عرضه ســوخت بنزین و نفتگاز و 20باب جایگاه
عرضــه ســوخت ســی ان جــی اســت که وظیفه ســوخت
رسانی به مردم را به عهده دارند.

زمینههــای مختلــف ارائه شــد که  ۶۷طرح حائز جایزه و

ه بخشخصوصی
جذب  ۵میلیارد دالر سرمای 
برای توسعه منطقه ویژه خلیج فارس
مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایــع

اجــرا ،بیــش از  ۱۶هــزار فرصت شــغلی جدید

ج فارس اعالم کرد :این
معدنــی و فلــزی خلی 

منطقــه طی ســالهای اخیــر ۵ ،میلیارد دالر

ه بخش خصوصی را برای توسعه این
ســرمای 
منطقه ویژه جذب کرده است.

بــه گــزارش روابــط عمومی منطقــه ویژه

اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس،

حسن خلج طهرانی با بیان این مطلب گفت:
اکنــون ۲۰ ،شــرکت معتبــر در حــوزه فــوالد،

آلومینیــوم ،پتروشــیمی و غیــره ،در حــال

ادارهکل زمینشناســی و اکتشافاتمعدنی گیالن مدیر

کل زمین شناســی گیــان بــا اشــاره به اینکــه از ابتدای
امسال بالغ بر  ۲۰زمین لرزه برخی شهرهای استان را
لرزانده اســت ،تاکید کرد که این ســازمان در راســتای

وظایــف ســازمانی خــود تهیــه نقشــه گســلهای فعــال
اســتان را در دســت تهیــه دارد کــه میتوانــد ،اطالعات

میلیارد دالر سرمایهگذاری

تولیــد ،همــکاری بیشــتر بــا شــرکتهای

مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی

اشــاره بــه اینکــه اشــتغال بیــش از  ۱۳هــزار

ه اقتصادی در ســال
ترســیم شــده ایــن منطقــ 

صنایــع معدنــی و فلــزی خلیــج فــارس بــا

رقابــت در بازارهــای جهانــی ،از جملــه اهداف

نفــر در ایــن منطقــه ویژه ،نشــانگر توســعه

 ۱۴۰۱است.

در ایجــاد ارزشافــزوده ،جلوگیــری از خــام

خدمات پس از فروش
ایرانخودرو با کاروان اربعین
حسینی همراه میشود

دانشبنیان و علمی کشــور از جمله دانشگاه

صــورت انجــام ایــن طرح بــا توجه به افزایــش دو برابری

دانشــگاه سبب ارتقای دوسویه خواهد شد و

غشــاها و در نتیجــه خــروج ارز کاهــش مییابــد .ضمــن

محیطهای صنعتی هستیم.

فراینــد پیشتصفیه،کارایــی واحدهــای آبشــیرینکن

مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصادی صنایع

افزایش خواهد یافت.

معدنــی و فلــزی خلیج فارس افزود :با ارتقای
ســطح تعامالت این منطقه ویــژه اقتصادی با

بازدید مدیران عامل ساتا و
شرکت سرمایهگذاری غدیر
از مجتمع صنایع آلومینیوم
جنوب و اسکله پارسیان

شــرکت راهآهــن هرمــزگان ،ظرفیــت تخلیه و

تقویت ارتباط

بارگیــری ریلــی در منطقه بهبود یافته اســت.

با مراکز دانشبنیان

در حــوزهی پدافنــد غیرعامل در شــرایط امروز

همچنین ،با توجه به اهمیت آموزش مدیران
جهانی ،این شــرکت طی یک ســال گذشته بر

او بــا اشــاره بــه امضــای تفاهمنامــه

تقویت این حوزه نیز تمرکز کرد.

ســردار ســیدمجید ابنالرضا مدیرعامل ســازمان تأمین

هزار جایزه  100گیگابایتی
و  10جایزه  100میلیون ریالی ،با
به روزرسانی اپلیکیشن همراه من

اجتماعــی نیروهــای مســلح (ســاتا) و دکتر ســید مازیار

حســینی مدیرعامــل شــرکت ســرمایهگذاری غدیــر بــا
حضــور در شهرســتانهای المــرد و پارســیان از مجتمع
عظیــم صنایــع آلومینیــوم جنــوب و اســکله اختصاصــی

این مجتمع واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در

بندر کوشکنار بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی مجتمع صنایع آلومینیوم

جنوب (ســالکو) ،در این بازدید که با همراهی مهندس

نســخه جدیــد اپلیکیشــن همــراه مــن در

زحمتکــش مدیرعامل مجتمــع صنایع آلومینیوم جنوب،

اســتورهای معتبــر ایرانــی منتشــر شــد و

معاونیــن و مدیــران کارخانــه انجام گرفــت ،از واحدهای

کاربــران میتواننــد بــا نصــب ایــن نســخه از

مختلف خطوط تولید کارخانه و سایت دریایی پارسیان

طریق اســتورهای معتبر ایرانی همچون بازار

بازدید به عمل آمد.

و مایکت و یا مراجعه به صفحه رسمی همراه

ه بــرای آمادگــی در برابــر
همچنیــن آمــوزش همــه جانبــ 

در ایــن بازدیــد کــه اولیــن حضور ســردار ابن الرضا

من به نشانی  https://mymci.appدر قرعه

رخــداد ایــن پدیــده طبیعــی تنهــا راه کاهــش خســارات

و دکتــر مازیــار حســینی بــود ،فضــای تــاش و کوشــش

کشی هزار بسته اینترنت  100گیگابایتی و 10

ناشــی از زمینلرزه اســت .او با اشــاره به اینکه اســتان

حاکــم بــر کارخانه ،ســرمایه انســانی جــوان  ،با دانش و

جایزه  100میلیون ریالی شرکت کنند.

گیــان در ایالــت لــرزه زمینســاختی البــرز واقــع شــده

متخصص به کار گرفته شده  ،تجهیزات و فن آوریهای

بــه گزارش روابط عمومی شــرکت همراه

اســت ،اظهار کرد :این ایالت ،از نظر لرزهخیزی یکی از

بــه روز و حجــم تولیــد محصــول مــورد توجه قــرار گرفت

کســبوکارهای هوشــمند ،جدیدترین نســخه

جنبندهتریــن ایالتهــای ایــران زمین بوده و در گذشــته

و از تالشــهای صــورت گرفته توســط مدیــر عامل مجتمع

اپلیکیشــن همــراه مــن منتشــر و بــه منظــور

زمیــن لرزههــای بزرگــی در آن روی داده کــه از آن جمله

میتــوان بــه زمینلرزه  ۳۱خرداد  ۱۳۶۹رودبار با بزرگای

مدیرعامــل ایســاکو اعــام کــرد کــه طبــق

در ادامه گزارش این طرح ،مدیرعامل

بر  ۲۰زمین لرزه با بزرگای بیش از دو در مقیاس امواج

گرفتــه ،مقدمــات اجــرای طــرح و ارســال

نــاوگان امدادرســانی و ارایــه خدمــات

افــزود :از ایــن تعــداد زمینلــرزه چهــار رخداد لــرزهای با

پنــج میلیــون نفــر زائــر از یــک مــاه پیــش

امانــی تصریــح کــرد :از این چهار مــورد میتوان به

شــهریور بــا برپایــی چادرهــای صحرایی و

 ۷.۴اشاره کرد .با اشاره به اینکه از ابتدای امسال بالغ

برنامهریــزی و نیازســنجیهای صــورت

محلــی( )MNبرخــی شــهرهای اســتان گیــان را لرزانده،

قطعــات مــورد نیــاز بــا پیشبینــی حضــور

کلیــد خــورد و عملیــات اجرایــی نیــز از 7
تکمیل تجهیزات مورد نیاز نمایندگیهای

 ۱۲تیــر لنگــرود با بــزرگای  ،۴.۳زمینلرزه  ۳۱تیر ارده با

مرزی منتهی به کشور عراق آغاز شد.

 ۴.۳اشاره کرد .او با اشاره به اینکه مرکز زمینلرزههای

ادامه داد :به نظر میرســد در ســال جاری

خــزر ،ارده ،نیکــی و آســتارا قــرار گرفتــه ،تاکیــد کــرد:

در مســیر کربــای معــا شــاهد باشــیم

ایــن گســلهای فعــال باشــند .مدیــر کل زمین شناســی

درصــدی زائــران نســبت بــه ســال  ،۹۸در

بــزرگای  ۴.۱و زمینلــرزه  ۲۱مرداد رضوانشــهر با بزرگای

به گزارش ایکوپرس ،بابک ســاجقه

ذکــر شــده پیرامــون گســلهای فعــال جیرنــده ،رودبار،

حجــم فزاینــدهای از ســفر بــا خــودرو را

به تمامی خودروها فارغ از نوع و برند آن

ایــن رخدادهــای لــرزهای میتواننــد بــه ســبب جنبــش

و بــا توجــه بــه پیشبینــی رشــد حــدود ۶۶

گیالن گفت :رخداد زمینلرزههای تاریخی و دســتگاهی

ســال جــاری نزدیــک بــه  ۳۵نمایندگــی

گیــان همــه نشــان از لرزهخیــزی بــاالی ایــن اســتان و

تعمیــرگاه موقــت ،در کنــار بیــش از ۱۲۰

لــرزهای دارد که انجــام مطالعات لرزهخیزی در محدوده

مســیرهای منتهــی به کشــور عراق شــامل

تکشــیفت ،دو شــیفت ،شــبانهروزی و

زمینلرزههــای بــزرگ در اســتان گیــان دور از انتظــار

انجــام وظیفــه خدمترســانی ،انجــام

بــا ایــن رخــداد طبیعــی آمــاده باشــیم .او تصریــح کــرد:

افزایــش رضایتمنــدی مشــتریان اجرایــی

لــرزهزا و رعایــت اصــول ایمنــی و مهندســی در ســاخت

رسانی در طرح «با تو تا حرم» نیز بتواند

آمادگــی در برابــر رخــداد ایــن پدیــده طبیعــی تنهــا راه

معنوی و بهبود تصویر ذهنی هموطنان از

رودبار را به فراموشــی نســپاریم ،افزود :همیشه رخداد

پــس از فــروش ایــران خــودرو در راســتای

نیست و از اینرو ضروری است تا همیشه برای مقابله

مســوولیتهای اجتماعــی و بــا هــدف

شناسایی هرچه بهتر گسلها به عنوان سرچشمههای

میشــود و امیدواریم سطح باالی خدمت

ه جهــت
ســازهها و بناهــا همچنیــن آمــوزش همــه جانبــ 

باعــث ایجاد خاطرهای خوش از این ســفر

کاهش خسارات ناشی از زمینلرزه است.

گروه صنعتی ایرانخودرو شود.

تخصصیتریــن و بــه روزتریــن ترمینالهــای تخلیه مورد

طریق اســتورهای معتبــر داخلی همچون بازار

اولیــه اســت کــه پذیــرای کشــتیهای حملکننــده مــواد

و مایکت اقدام کرده و یا برای نصب مستقیم

مــن ،تالش شــده تجربــه کاربری مناســبتری

اولیه مورد نیاز این مجتمع عظیم صنعتی است.

این اپلیکیشن از طریق این لینک اقدام کنند.

در اختیار اســتفادهکنندگان از اپلیکیشن قرار

خــود بــا شــماره تلفــن مرکــز پاســخگویی
هوشــمند ایــران خــودرو  ۰۹۶۴۴۰تمــاس

حاصــل کننــد که در شــماره تماس مذکور

فراخوانارزیابیکیفی

زیــر کلیــد شــماره چهــار بــا هــدف تســریع
ثبــت درخواســتهای خدمــات خودرویــی

صرفــا برای زائران کربالی حســینی در ایام

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
شركت پااليش نفت آبادان (سهامی عام)

اربعین ایجاد شده است.

شناسه 1375031 :

شركت پااليش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید ،کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر

همچنین به منظور ســهولت در ارایه

مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت ،نسبت به ثبت نام در سایت مذکور
و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند .ضمنا ًآگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیراالنتشار و وب سایت شرکت پاالیش نفت آبادان به آدرس

خدمــات اپلیکیشــن ایســاکو و وبســایت
com.۰۹۶۴۴۰.www

(

میتوانــد هشــداری باشــد تــا خاطــره تلــخ زمینلــرزه

او افــزود :طرحهــای ویــژه خدمــات

اســکله دریایــی پارســیان ایــن مجتمــع نیــز یکی از

همــراه مــن و شــرکت در قرعــه کشــی فــوق از

گفتنــی اســت در نســخه جدیــد همــراه

برای دریافت خدمات یا ارایه نقطه نظرات

به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کرده است.

میتوانند برای نصب نســخه جدید اپلیکیشن

اولیها) ،در قرعه کشی فوق شرکت کنند.

دارندگان محصوالت ایرانخودرو میتوانند

نفر از جوانان بومی شهرستانهای المرد و مهر هستند

دارنــدگان ســیم کارتهــای همــراه اول

بــر دریافــت  10گیگابایت اینترنت (ویژه نصب

قرار میگیرد.

شــمش آلومینیوم تولید می کند و برای بیش از ۲۳۰۰

خواهند شد.

بــا نصــب نســخه جدید ایــن اپلیکیشــن عالوه

بــه صــورت شــبانهروز در دســترس زائران

کشور در شهرستان المرد ،سالیانه بالغ بر  ۳۰۰هزارتن

ت

(مرز خسروی) مستقر شدهاند.

را نصــب کردهانــد برگــزار میشــود و برنــدگان

همــراه مــن را نصــب نکــرده اند نیــز میتوانند

مجهز امدادی برای ارایه خدمات خودرویی

جنــوب ،بزرگتریــن و مــدرن تریــن کارخانــه آلومینیــوم

م)
دو

شــهرهای مهــران ،چذابــه و ســرپل ذهاب

همچنین کاربرانی که تا کنون اپلیکیشن

از طریــق وبســایت رســمی همــراه اول معرفی

شــایان ذکــر اســت؛ مجتمــع صنایــع آلومینیــوم

نوب

اکیــپ امــدادی بــرای ارایــه خدمــات در

بســته اینترنت  100گیگابایتی و  10جایزه 100

افرادی که نســخه جدید اپلیکیشن همراه من

میلیون ریالی شرکت کنند.

امدادگر بالینی و امدادگر حمل است.

مناسب ،پایان بخش این بازدید بود.

 100میلیــون ریالــی در تاریخ  16مهر بین تمام

اپلیکیشــن همــراه مــن در قرعهکشــی هــزار

ســیدعباس میرحسینی گفت :عالوه

مشــکالت و معضــات موجــود و ارائــه راهکارهــای

بســته اینترنــت  100گیگابایتــی و  10جایــزه

کاربران میتوانند با نصب نســخه جدید

بــر امدادســریع ،امدادپالس ،موتورســوار،

برنامههای در حال انجام و آتی این مجتمع و همچنین

الزم بــه ذکــر اســت ،قرعــه کشــی هــزار

 https://mymci.appقرار گرفت.

و گفــت :ایــن اکیپهــای امدادی مشــتمل

تشــکیل جلســه ارزیابــی و بررســی تخصصــی

شوند.

رســمی اپلیکیشــن همــراه مــن بــه نشــانی

غرب کشــور بــرای زائران اربعیــن خبر داد

به عمل آمد.

موجــود در اپلیکیشــن همــراه مــن بهــره منــد

ایرانــی اندرویــد و  iOSو همچنیــن صفحــه

خودرویــی گســترده در مرزهــای منتهی به

صنایع آلومینیوم جنوب و پرسنل متعهد کارخانه تقدیر

بگیــرد و کاربــران راحــت تر بتواننــد از خدمات

اســتفاده کاربــران در اســتورهای معتبــر

امدادخــودرو ایران نیز از توســعه و تجهیز

بــر نمایندگیهــای فعــال ،کانکسهــای

استان را حائز توجه میکند.

دانشبنیــان ،ارتقای بهــرهوری ،بهبود کیفیت

تولیــدات و افزایــش تــوان صــادرات بهمنظــور

رعایــت اصــول ایمنــی و مهندســی در ساختوســازهها

امانــی بــا تاکیــد بــر اینکه رخــداد ایــن زمینلرزهها

از خروج ارز از کشــور جلوگیری کند و ســبب گســترش

ما به دنبال نزدیکی بیشتر اهالی دانشگاه با

و اکتشــافاتمعدنی کشــور ،مســلم امانــی ادامــه داد:

قرارگیــری آن در زمــره مناطــق پرخطــر از نظر مخاطرات

گفتنــی اســت که این طــرح میتواند تــا حد زیادی

اینکــه بــه دلیــل اســتفاده از غشــاهای تبدیــل شــده در

را در اختیار ارگانهای مرتبط قرار دهد.

همچنیــن وجــود گســلهای فعــال در گســتره اســتان

مدیرعامل فوالد هرمزگان این تندیس را دریافت کرد .

فعالیت  ۱۹شرکت با ۴.۵

شــغلی ،توســعه فناوریهــای مــدرن حــوزه

بــه گــزارش روابطعمومــی ســازمان زمینشناســی

زمین لرزه  ۲۴خرداد جیرنده با بزرگای  ،۴.۶زمین لرزه

شایســته دریافت تندیس شد که عطاهللا معروفخانی،

خلج طهرانی افزود :افزایش فرصتهای

مفیــدی در راســتای انجام اقدامــات الزم قبل از بحران

بزرگای بیش از  4به وقوع پیوسته است.

اســمز معکــوس》 بــه عنــوان طــرح برتــر انتخــاب و

هرمــزگان ،گفــت :تقویــت پیونــد صنعــت و

در ایــن منطقــه فعالنــد کــه نقش بهســزایی

درنتیجــه ،بهــره بــرداری از طرحهــای در حــال

اولترافیلتراســیون بــا اســتفاده از غشــاهای مســتعمل

طول عمر غشــاهای اســمز معکوس ،میزان واردات این

در صــادرات بر عهده دارند.

ســرمایهگذاری بیــش از  ۴.۵میلیــارد دالر

او ادامــه داد :در صــورت جــذب

یافت و طرح این شــرکت با عنوان 《ســاخت غشــاهای

فروشــی ،تأمیــن بــازار داخلــی و ایجاد رونق

خاطرنشــان کــرد :اکنــون  ۱۹شــرکت بــا

از طرحهای مختلف هستند.

شرکت فوالد هرمزگان نیز در این جشنواره حضور

همــکاری علمی ،پژوهشــی و فناوری با مراکز

صنعــت و معــدن در جنــوب کشــور اســت،

ساخت و نصب تجهیزات با هدف بهرهبرداری

تقدیر ،انتخاب شدند .

چرخــه عمــر ایــن غشــاها در کشــور شــود .همچنیــن در

ایجاد می شود.

ســرمایهگذاری از ســوی ایــن شــرکتها و

لزوم تهیه نقشه گسلهای
فعال استان گیالن

 ۲۰طــرح نیــز به عنوان طــرح برتر و حائز تندیس و لوح

نیــز آمــاده ثبــت

 WWW.ABADAN- REF.IRدرج و قابل مشاهده میباشد.

درخواست هموطنان است.

از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس صدراالشاره

مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه،

شرکت خدمات پس از فروش ایرانخودرو

نسبت به بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.

همزمــان بــا همایــش پیــادهروی اربعیــن

تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات ،سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی

حســینی ،طــرح «با تو تــا حرم» را از  ۱۶تا

شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معامالت متوسط الزامی است( ،عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم

 ۲۷شهریور در نمایندگیهای منتخب و با

انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود)

حضور ناوگان امدادی اجرا میکند.

در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعالم ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق االشاره ،صالحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای
متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .ضمنا ًمناقصه گران می بایست عالوه بر بارگذاری اسناد(حاوی رزومه ،سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد

مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور) و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت  ،نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پاالیش

(
نوب
ت

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره RNP-0151013-MM

شماره مجوز 1401 - 3693 :

دو

شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند
«سهامی عام»

شناسه 1372199 :

م)

«آگهیارزیابیکیفیتامینکنندگانکاال»

نفت آبادان – صندوق پستی  111اقدام نمایند .الزم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پاالیش نفت آبادان تسلیم نمایند.

اطالعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد :آبادان -حاشیه اروند رود -جنب دروازه اصلی پاالیشگاه -اداره کاال شرکت پاالیش

نفت آبادان تلفن  061-53183781و شماره نمابر  :نمابر061-53229815
رديف

شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید دستگاه تست تله بخار  ،به شماره تقاضای  RNP-0151013-MMو کد فراخوان
 2001092447000142را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت
سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1401/06/16می باشد .اطالعات و اسناد مناقصه عمومی
پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد برای مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی :ساعت  16:00روز سه شنبه مورخ 1401/06/22
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی :ساعت  16:00روز چهارشنبه مورخ 1401/07/06
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
آدرس  :اراک -کیلومتر  20جاده بروجرد -سه راهی شازند  -اداره تدارکات کاال -اتاق 118تلفن 33492833 :و 086-33492840

مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل آن را

شماره مناقصه در دستگاه
مناقصه گزار

1

/400/ 126ک

شماره مناقصه در
سامانه ستاد

شماره تقاضا

38-90-7980800013/G06 2001092179000252

2

/400/ 61ک

2001092179000253

3

/401/ 16ک

40-90-9842400035/P08 2001092179000254

01-90-0031172/F1

4

/401/ 64ک

2001092179000355

01-90-0132001/G09

ردیف

شماره مناقصه

شرح مختصر کاال

مقدار/تعداد

برآورد هزینه انجام موضوع مناقصه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)

5

/400/ 62ک

2001092179000256

1

RNP-0151013-MM

دستگاه تست تله بخار

 1قلم2/عدد

20,000,000,000/-

1,000,000,000/-

01-90-0132028/G09

6

/400/ 136ک

2001092179000257

38-90-0014000012/S02

7

/400/ 183ک

38-90-0032300005/G06 2001092179000258

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

انتشار نوبت اول  1401/06/13 :نوبت دوم 1401/06/16 :

آدرس اینترنتیWWW.IKORC.IR :

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند

موضوع

مبلغ تضمین شركت
در مناقصه به ريال

LINE PIPE

1.215.000.000

P/F SHIMADZU CONTROL VALVE

2.517.500.000

الکتروپمپ /واحد 55

800.000.000

سولفات آلومینیوم (زاج)

1.300.000.000

R.O. MEMBERANE CLEANER

1.175.000.000

SHELL AND CHANNEL

1.050.000.000

RIGID FIBERGLASS REIFORCED
PLASTIC GRATING

1.700.000.000

برنامه زمان بندی مراحل
مناقصه

الف -مهلت دریافت اسناد
ارزیابی کیفی از سامانه ستاد
از تاریخ
 1401 /06/ 14لغایت 1401 /06 /23
ب-مهلت ارائه و بارگذاری
اسناد ارزیابی کیفی توسط
مناقصهگران از تاریخ
 1401 /06/ 24لغایت 1401 /07/07

انتشار نوبت اول  1401/06/14 :نوبت دوم 1401/06/16 :

بـــــــــــازارها و خدمــــــــــاتمالی

 .چهارشنبه  16شهــــریور  . 1401سال هجدهم  .شماره . 4985

کوتاه از بانک و بیمه

تفاه م بیمه دانا و پلیس فتا
شــرکت ســهامی بیمــه دانــا و پلیس فضــای تولید

و تبــادل اطالعــات فراجــا (فتــا) در خصــوص تجمیــع
در سایت روزنامه بخوانید:

امــور بیمــهای در حــوزه
اشــخاص،

بیمههــای

امــوال و مســئولیت،
همــکاری

تفاهمنامــه

مشترک امضاء کردند.

بــه

گــزارش

عمومــی

دانــا،

روابــط

موضــوع

بیمــه
ایــن

تفاهمنامــه ،همــکاری

مشــترک بهمنظــور تجمیــع امــور بیمــهای در حــوزه
بیمههــای اشــخاص ،امــوال و مســئولیت پلیــس فتا در

سراســر کشــور اســت کــه توســط شــعبه بیمــه دانــا در
کاشان ،اجرا میشود.

این تفاهمنامه روز دوشــنبه 14 ،شــهریورماه سالجاری

میان دکتر رضا جعفری ،مدیرعامل بیمه دانا و سرتیپ

دوم ســتادی حســین ابراهیمــی ،معــاون رئیــس پلیــس

فتا ،امضاء و مبادله شد.

بانک رفاه کارگران به عنوان
بانک برتر در حمایت
از تولید ملی معرفی شد
در چهارمیــن جشــنواره ملــى حاتــم (حمایــت از تولیــد
ملی) ،بانک رفاه کارگران به عنوان بانک برتر در حمایت

از تولیــد ملــی و بانــک فعــال در حــوزه مســئولیتهای
در سایت روزنامه بخوانید:

اجتماعــی معرفــی و
مورد تقدیر قرار گرفت.
بــه گــزارش روابط

عمومــی

کارگــران،

بانــک
در

رفــاه

آییــن

اختتامیه این جشــنواره
کــه روز دوشــنبه 14
شــهریور مــاه بــا حضور
جمعــی از مدیــران و

مســئوالن دولتی ،کارآفرینان ،صاحبان صنایع ،اســاتید

دانشگاه و ...در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار
شــد ،بانک رفاه کارگران حائز شــرایط "تقدیر در ســطح
اشــتهار در حمایــت از تولیــد ملــی" و بانــک برگزیــده

در زمینــه ایفــای نقــش موثــر در حــوزه مســئولیتهای

اجتماعی معرفی شــد و با اهدای لوح ســپاس و تندیس
جشــنواره بــه دکتــر اســماعیل للـــهگانی مدیرعامــل این

بانک مورد تجلیل قرار گرفت.

الزم بــه ذکــر اســت ،وحیــد خانلری معــاون امور

اعتبــاری و حقوقــی بانک رفاه کارگران به نمایندگی از

مدیرعامل این بانک لوح ســپاس و تندیس چهارمین
جشنواره ملى حاتم (حمایت از تولید ملی) را دریافت
کرد.

گفتنــی اســت ،جشــنواره ملــی حاتــم (حمایــت از

تولیــد ملــی) بــه همــت وزارت صنعت ،معــدن و تجارت
و بــا هــدف ارزیابــى نقــش ،جایــگاه و توانمندیهــاى
ســازمانهاى ملــى و بنگاههــاى اقتصــادى در افزایــش

تولیــد ناخالــص داخلى برگــزار و در این قالب از مدیران

و واحدهــای ارزشآفرین کشــور تجلیــل بهعمل میآید.
در ایــن جشــنواره ،راهکارهــا و طرحهــای پیشــنهادی

دســتگاههای اجرایــی و بنگاههــای اقتصــادی بــه منظــور
اصالح و بهبود فرایندهای اجرایی جمعآوری و طرحهای

برتر توسط کمیته علمی جشنواره انتخاب میشوند.

فروش ارز اربعین به زائرین
حسینی در مرز شلمچه
توسط بانک صادرات ایران
همزمــان بــا راهپیمایــی عظیــم اربعین حســینی ،با

حضــور رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی کشــور و رییس
هیئتمدیــره بانــک صــادرات ایران ،باجــه ارزی ویژه این
در سایت روزنامه بخوانید:

بانــک بــه عنــوان تنهــا
باجــه ارزی بانکــی در
مــرز شــلمچه ،بــرای
ارائــه

خدمــات

ارزی

بــه زوار سیدالشــهدا

علیهالسالم افتتاح شد.
بــه

روابطعمومــی

گــزارش
بانــک

صــادرات ایــران ،ســردار

رضاییــان ،رئیــس پلیــس امنیت اقتصادی کشــور ضمن

تقدیــر از حضــور منحصر بــه فرد بانک صادرات ایران به
عنــوان تنهــا بانــک حاضر در مرز شــلمچه ،ایــن اقدام را
عاملی در جهت جلوگیری از سواســتفاده افراد ســودجو
در ارائــه ارز تقلبــی به زائران امام حســین علیهالســام
دانست.

خرید با کارتهای بانکی ایرانی در سرزمین تزارها
با اتصال سیستم پرداخت میر و شتاب

ایــن دو درگاه بــه یکدیگــر متصــل میشــوند
و بــا امــکان برقــراری تراکنشهــای مالی بین

دو کشــور ایران و روســیه ،ارتباط بین شبکه

بانکی این دو کشور برقرار خواهد شد.

سیســتان که توســط بانک صنعت و معدن تامین مالی

شــده اســت ،با حضور استاندار سیستان و بلوچستان

و سایر مسؤالن استانی افتتاح شد.

خبــری پــس از گفتگــو بــا همتــای ایرانــی خود

بــه گــزارش روابــط عمومی بانک صنعــت و معدن،

«حســین امیــر عبداللهیــان» ،از اتصــال

ایــن طــرح بــا تســهیالت

سیســتم پرداخــت ایران و روســیه خبــر داد و

ســرمایه در گردشــی بــه

گفت :سیســتم پرداخت میر روسیه به زودی

و در زمینی به مســاحت

وزیرخارجــه روســیه افــزود :مذاکــرات

 10هــزار متــر مربــع

اساســی در ســطح بانکهای مرکــزی در مورد

احداث شده است.

اتصــال و اســتفاده متقابــل از ســامانه میــر

ســرمایه

روســیه و ســامانه شــتاب در ایــران در حــال

 600میلیارد ریال اســت

مزایای اتصال سیستم

و پس از بهره برداری برای  60نفر به صورت مستقیم و

پرداخت میر و شتاب چیست؟

دو کشــور ایران و روســیه ،ارتباط بین شــبکه
بانکــی ایــن دو کشــور برقرار خواهد شــد و به

راحتی امکان اســتفاده از حســاب بانکی بین

دو کشــور وجــود خواهــد داشــت .ایــن کار به
ارتقای سیســتم پرداخت و همچنین تســهیل

روابــط اقتصــادی و مالی بین دو کشــور کمک
میکند.

در ســالهای اخیــر و بــه دلیــل تحریــم

بانکهــای کشــور ،امــکان اســتفاده از کارت

و حســاب بانکــی ایرانــی در کشــورهای دیگــر
وجود نداشــت و حتی در کشــورهای همسایه

 200نفر به صورت غیر مســتقیم فرصت شــغلی فراهم

می کند و با فعالیت این واحد تولیدی ساالنه به میزان

یعنــی مــردم روســیه در ایــران میتواننــد از

برای همکاری بانکی بین دو کشور باشد.

راحتــی اســتفاده کننــد .ایــن میتوانــد نقطــه

و شــتاب اولیــن گام بــرای توســعه روابــط

حســابهای متصــل بــه شــبکه میــر خــود بــه
شــروعی بــرای پایــان محدودیتهــای انتقــال
وجه و پرداخت در کشورهای دیگر به وسیله

حســابهای ایرانی باشــد .اقدامی که موجب

تســهیل انتقال وجــه ،تقویت روابط اقتصادی
و توریســتی ،هزینــه پایینتــر انتقــال پــول و
ایجــاد تحولــی در روابط پولی و بانکی بین دو
کشور ایران و روسیه میشود.

عزم جدی تهران و مسکو

برای توسعه روابط اقتصادی

مثــل ترکیه بــه دلیل وجــود محدودیت امکان

ایــن توافقــات در نتیجــه توافقــات قبلی

بانکهــای ترکیــه ،مــردم مجبــور بــه مراجعــه

بــرای توســعه روابــط اقتصــادی بــود کــه در

کارتخوان ایرانی در این کشورها میشدند که

و بانکی دو کشــور و اســتفاده از ارزهای ملی

امــا بــا اتصــال سیســتم پرداخــت میــر و

ه منظور تسهیل روابط
بانکی بین دو کشور ب 

جــا بــه جایــی پــول بیــن بانکهــای ایرانــی و

در ســفر رئیــس کل بانــک مرکــزی به روســیه

بــه شــعب بانکهــای ایرانــی و یــا اســتفاده از

توافقات اشــاره به توسعه همکاریهای مالی

محدودیتهایی را به همراه دارد.

بــرای مبــادالت ،تعریــف سیســتم پیامرســان

بــا اتصــال شــبکههای پرداخــت میــر

میتواننــد از خدمــات پرداخــت در دو کشــور
بهرهمند شوند.

بازار  ۲۳۰میلیارد دالری
روسیه؛ بهترین فرصت برای

اقتصــادی و کاهــش نقــش دالر در مبــادالت
تجــاری دو جانبــه ایــران و روســیه برداشــته

صادرات ایران

میشــود و در آینــده ای نزدیــک میتوانیــم

شــاهد رشــد بیشتــر تجــارت بیــن دو کشــور

و بــا آغــاز مبــادالت تجــاری بــا پــول ملــی دو
کشور و حذف پول سوم ،بازرگانان دو کشور

از شــرایط مســاعدی بــرای مبــادالت تجــاری

برخوردار شوند.

راهاندازی نماد روبل ریال
در بازار متشکل ارزی

توافقــات پولــی و بانکــی میــان ایــران و

روســیه در حالــی انجــام میشــود کــه کشــور
روســیه به دلیل جنــگ اوکراین با تحریمهای
شــدیدی مواجــه شــده و عمــا در تجــارت

خارجــی بــا کشــورهای مختلــف بــه مشــکل
خــورده اســت و ایــن فرصتــی بــرای توســعه

روابــط تجــاری بــا روســیه به ایــران میدهد تا

با افزایش ســطح صادرات خود از این فرصت

پایهگذاری این اتفاق در راه اندازی نماد

به دست آمده کمال استفاده را بکند و سهم

کــه بــه گفتــه امیرهامونــی ،مدیرعامــل بــازار

بیش تر کند ،حجم صادرات ایران به روســیه

در بــازار متشــکل ارزی ،شــروعی بــرای یــک

بــرای نخســتین بــار در طــول تاریــخ روابطدو

وی افزود :صادرکنندگان ایرانی که به کشــور

دورهکوتــاه مدت دو ســاله بــه  ۸میلیارد دالر

میتواننــد ارز (روبــل) حاصــل از صادراتشــان

دالر برســد کــه پیــش نیــاز اصلــی تحقــق این

خدماتــی ،برســانند .حــاال و بــا اتصــال شــبکه

کشور ایران و روسیه در تحریم از غرب با هم

دیگــر حتــی نیــاز بــه تبدیــل ریــال بــه روبــل و

اقتصــادی و پولــی و بانکی از فرصت همکاری

نخواهــد داشــت و دارنــدگان ایــن دو ارز

بینالمللی استفاده کنند.

روبــل ریال در بازار متشــکل ارزی انجام شــد

خــود را از بــازار  ۲۳۰میلیــارد دالری روســیه

متشــکل ارز ایران راه اندازی نماد روبل ریال

کــه در ســال گذشــته بــا رشــدی  ۱۰۰درصــدی

فرآیند معامالت مستقیم ریال با روبل است.

کشور به  ۴میلیارد دالر رسید و قرار استدر

بانکی ایرانی متصل به شبکه پرداخت شتاب

بــه گفتــه علــی صالــح آبــادی رئیس کل

روســیه و کشــورهای  CISصــادرات دارنــد،

و در چشــمانداز میــان مــدت بــه  ۱۵میلیــارد

دیگــر نیــازی بــه افتتــاح حســاب خارجــی و یــا

بســترهای مالــی ،یکــی از مهمترین محورهای

را در بــازار بــه نــرخ توافقــی بــه مصــارف ارز

ت بعالوه
هدف تسهیل امور بانکی و مالی اس 

و بــه راحتــی میتــوان بــا حســاب و کارتهای

اکنــون ایــران بــرای جایگزینــی ســوئیفت ،از

پرداخــت میــر و شــتاب در آینــدهای نزدیــک،

اشــتراک دارنــد و میتواننــد بــا توســعه روابط

و بانکهای روسیه عملیات پرداخت را انجام

اســتفاده میکند و روســیه نیز پیامرسانهای

بلعکــس هــم بــرای اســتفاده تجــاری وجــود

بــرای دور زدن هــر چــه بیشتــر تحریمهــای

شتاب ،به راحتی امکان استفاده از کارتهای

اقتصادی داشت.

در کشــور روســیه وجــود خواهــد داشــت،

بانــک مرکــزی در جریــان ایــن ســفر ،ایجــاد

مراجعــه بــه شــعبه بانکهــای ایرانــی نیســت

توســعه اقتصــادی بــه شــمار مــیرود و هــم

ایرانی در پایانههای فروشگاهی ،خودپردازها

ســامانههای پیــام رســان بیــن بانکــی بومــی

داد .عکــس ایــن عملیات هم ممکن میشــود

بومی و مالی خود را دارد که میتواند مبنایی

یکــی از حوزههــای کــه طــی چندســال

میشود .عالوه بر این ،برخورداری از دانش

شد.

حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان اســت و

بــر اشــتغالزایی و رونــق تولیــد بــه کاهــش

کــه بانکهــا پیــش از ابــاغ این قانــون ،حتی

بــا توجــه بــه اینکه ســال  1401از ســوی مقام
معظــم رهبــری ســال تولید ،دانشبنیــان و

اشــتغالآفرین نامگذاری شــده اســت ،توجه

بــه ایــن حوزه از ســوی بانک مرکــزی بیش از

تکنولــوژی روز توســط ایــن شــرکتها عــاوه

هزینههــا نیــز کمــک کرده و بهــرهوری را باال
میبــرد .همچنین به افزایش تولید ناخالص
ملی هم منجر میشــود.

در همیــن راســتا حمایت از شــرکتهای

فروردیــن امســال بــود کــه علــی صالــح

بانکهــا قــرار گرفت تا ایــن حوزه نیز به رونق

بــه شــرکتهای دانشبنیــان و امضــای

از عملکــرد بانکهــا در حــوزه دانشبنیان به

تصویــب قانــون جهــش تولیــد دانشبنیــان

پیش نمود یافته است.

آبــادی ،رئیــسکل بانک مرکــزی طی گزارش
حمایتهــای بانکــی از ایــن حــوزه در ســال
گذشــته اشــاره و عنــوان کــرد :بیــش از 50

هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت در  10ماهه
ســال گذشــته بــه شــرکتهای دانشبنیــان

تخصیص داده شــده بود که نســبت به سال

قبل از آن ،بیش از  100درصد رشــد داشــته
و حدود  1200شــرکت دانشبنیان توانستند

دانشبنیــان از مدتهــا قبــل در دســتورکار
تولیــد و اشــتغالزایی کمــک کنــد .بطوریکــه با

ظرفیــت قابــل مالحظــهای بــرای بانکها برای

اســت کــه بــه منظــور همافزایــی علــم و

ثــروت ،توســعه اقتصاد دانشمحــور ،تحقق
اهــداف علمی و اقتصادی شــامل گســترش،
کاربــرد نــوآوری و تجاریســازی نتایج حاصل
از تحقیــق و توســعه در حــوزه فناوریهــای

برتــر ،بــا ارزش افــزوده فــراوان و براســاس
معیارهــای

موردنظــر

آگهی فقدان سند مالکیت
وراثـت مرحومـه صفیـه محمـدی برابـر حصـر وراثـت  140028390004137495مـورخ
 4/12/1400شـعبه  127شـورای حل اختالف همدان با تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی
مصـدق بـه مهـر دفترخانـه  3همـدان برابـر وارده شـماره  12729/1401مـورخ 2/4/1401
مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ پـالک  1/730واقـع در
حومـه بخـش سـه همـدان کـه بـه اسـتناد سـند صلـح خیـاری  112955مـورخ 11/11/1373
دفترخانـه  3همـدان کـه برابـر نامـه شـماره  140185653509000116مـورخ 2/4/1401
دفترخانـه  3همـدان در سـهم وراث متصالـح (خانـم صفیـه محمـدی) مسـتقر گردیـده بـه
شـماره مسلسـل  70726ذیـل ثبـت  1108دفتـر  6صفحـه  292بنـام ابراهیـم محمـدی
(مصالـح) بـه علـت نامعلـوم مفقـود گردیـده و نـزد کسـی در بیـع شـرط نیسـت لـذا بـه
اسـتناد تبصـره الحاقـی بـه مـاده  120آییـن نامـه قانـون ثبـت بدینوسـیله آگهـی مـی شـود
تـا هرکسـی مدعـی انجـام معاملـه و یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ
انتشـار ایـن آگهـی طـی مـدت  10روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک مراجعـه و ضمـن ارائـه
اصل سند مالکیت و یا سند معامله اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید درصورت انقضاء
مـدت واخواهـی و نرسـیدن اعتـراض و یـا درصـورت اعتـراض چنانچـه اصـل سـند مالکیـت
ارائـه نگـردد سـند مالکیـت المثنـی بـه نـام متقاضـی صـادر و تسـلیم خواهـد شـد .مراتـب
بـر اسـاس آخریـن اطالعـات سیسـتم جامـع تهیـه و گـزارش شـده اسـت .م.الـف981:
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – از طرف فریدون رحمانی

قانــون

تاســیس

آب شرب قریب به  4.7میلیون نفر از جمعیت استان

خوزستان ،با مشارکت بانک پارسیان و بهدست توانای
متخصصین،مهندســان

و کارگــران بهصــورت

به بهرهبرداری رسید.
در

مــردم خوزســتان
اخیــر

ســالهای

بهشدت با پدیده تأمین

نشــدن آب موردنیــاز
دستبهگریبان بودند و

ایــن امــر زندگی آنان را تحتتأثیر خود قــرارداد .نگرانی

از تأمیــن آب موردنیــاز همچنــان دغدغــه مــردم بــود تــا
آنکــه ابــر پروژه آبرســانی غدیر کلید خورد .با مشــارکت

بانک پارسیان ،اجرای این طرح که طی سالها پیش در

و ایجــاد فضــای مقرراتــی مناســب بــرای
بانــک مرکــزی اســت کــه بــا توجــه بــه آن
دســتور کار ایــن نهاد مالی قرار گرفته اســت.

از جملــه ســامانههای پــل ،ســامانه محچک،
سامانه صیاد ،راهانداری امضای الکترونیک و
 ...نمونههایــی از آخریــن خدمــات مبتنــی بــر

با اجرای طرح آبرســانی غدیر ،آب  ۲۶شــهر و یک

هــزار و  ۶۰۰روســتای خوزســتان ،بــه لحــاظ کمــی ۱۰۰
درصدی و به لحاظ کیفی  ۵۰درصد تامین میشود.

قدر دانی بانک کشاورزی از
 ۱۷۱کشاورز و گندمکار برتر

فنــاوری بوده که توســط بانکمرکزی رونمایی

آییــن آغــاز ســال زراعــی  ۱۴۰۱-۱۴۰۲و تجلیــل از

عــاوه بــر ایــن ،تفاهمنامــه همــکاری 4

جمهــور و وزیــر جهادکشــاورزی و بــا معرفــی و تجلیــل

شده است.

جانبــه اجــرای مــاده  ۱۸قانــون جهــش تولیــد

برگزیــدگان ملــی بخــش کشــاورزی بــا حضــور رئیــس

از  ۱۷۱کشاورز برگزیده

قانــون جهــش تولید دانشبنیــان اواخر

مالــی هســتند و ایــن بــدون توجــه بانکهــا و

صنــدوق نوآوری و شــکوفایی ،کانــون بانکها

کشــاورزی

کــه طــی آن کمک بــه شــرکتهای نوآفرین و

کــه بانکهــا به عنــوان یکی از ســه رکن مالی

هماهنگــی بانکهــای دولتــی و نیمهدولتــی با

از کشــاورزان منتخــب

راســتای تحقق اقتصــاد دانشبنیان و اجرایی

گــزارش

فراهم شد.

اردیبهشت  1401تصویب و به دولت ابالغ شد
توسعه فعالیتهای دانشبنیان و نیز فراهم

نظــر قــرار گرفت .در ایــن قانون حمایتهایی
مالــی دســتگاههای اجرایــی بــه شــرکتهای
دانشبنیان ،افزایش سرمایه صندوق نوآوری

و شــکوفایی و توســعه فعالیــت بانکهــا در

ایــن حوزه ،واگذاری دســتاوردهای پژوهشــی
دانشــگاهها و دســتگاههای اجرایی به همراه

تخصیــص فضــای مــازاد آنهــا بــه شــرکتهای
دانشبنیــان ،خریــد خــارج از فراینــد قانــون

مناقصــات محصوالت دانشبنیان در مواردی

که برای اولین بار در کشور ساخته شدهاند و
همچنین مشــوقهای مالیاتی الزم پیشبینی

آگهی مفقودی
جـواز اسـلحه شـکاری دو لـول بغـل تـرک بـه شـماره
سـریال  ۹۰۷۳۰۶۱۷بـه نـام علـی اسـدی بـه شـماره ملـی
 ۴۶۰۹۴۳۹۱۸۲مفقود گردیده از درجه اعتبار سـاقط اسـت.

دلیــل ماهیت نوپا بودن خود نیازمند حمایت
در راس آن بانــک مرکــزی ممکن نیســت .چرا
کشــور در کنــار بــورس و بیمــه ،بزرگتریــن

تأمینکننــده مالــی شــرکتها دانشبنیان در

غالــب اعطــای تســهیالت جهــت تأمیــن مالی
این شرکتها هستند.

از دیگــر ســو بایــد بــه ایــن نکتــه هــم

پرداخــت کــه تنهــا شــرکتهای دانشبنیــان

نیستند که نیازمند حمایت مالی و تسهیالتی

بانکهــا هســتند بلکــه بانکهــا هــم بــه ایــن

شــرکتها نیازمندنــد؛ چراکــه ارائــه خدمــات
بانکــی بــدون همگام شــدن با تغییــرات حوزه
فنــاوری و بــه روزرســانی خدمــات مبتنــی بــر

دانــش روز بیشــک محکــوم بــه شکســت
خواهد بود.

حرکــت بــه ســمت فناوریهــای نویــن

تومــان اخیــرا میان معاونت علمــی و فناوری،

برگــزار شــد و بانــک

و موسســات اعتبــاری خصوصــی و شــورای

اهــدای جوایــز نقــدی

هــدف تعیین چارچوبهای کلــی همکاری در

قدردانی کرد.

ســازی ظرفیتهــای قانــون جهــش تولیــد

بــه

نیــز

در سایت روزنامه بخوانید:

روابــط عمومــی بانــک

دانشبنیــان در همکاری بانکهــا با نهادهای

کشــاورزی ،همایــش آغــاز ســال زراعــی  ۱۴۰۱-۱۴۰۲و

امید آن میرود همکاری دوجانبه شرکتهای

بــا حضــور ســید ابراهیــم رئیســی رئیسجمهــور ،ســید

حــوزه فنــاوری و نــوآوری بــه امضــا رســید کــه

تجلیــل از کشــاورزان نمونــه روز دوشــنبه  14شــهریور

دانشبنیان و بانکها تسریع یابد.

جواد ســاداتینژاد وزیر جهاد کشــاورزی ،معاونان وزیر،

در نهایــت میتــوان اینگونــه عنــوان

فریــدون بهبهانــی سرپرســت بانــک کشــاورزی ،وهــب

تســهیالت مالــی بانکهــا و بانکهــا نیــز

کشــوری و کشــاورزان پیشــرو و نمونــه کشــور ،در مرکز

دانشبنیــان بــرای حضــور در بــازار رقابتــی

شــد و بانک کشــاورزی نیز با هدف ارج نهادن به تالش

دوجانبه امری بدیهی اســت.

فعاالن نمونه بخش کشاورزی قدردانی کرد.

کــرد کــه شــرکتهای دانشبنیــان نیازمنــد

متقــی نیــا رئیــس هیــات مدیــره ایــن بانــک ،مســئوالن

نیازمنــد فنــاوری و دانــش روز شــرکتهای

همایشهای بینالمللی اجالس ســران در تهران برگزار

امــروز هســتند و بــر همیــن اصــل حمایــت

و همــت تولیدکننــدگان نمونــه ،بــا اهــدای هدایایــی از

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغالتحصیلی امین زینیوند فرزند نصرتاله به شماره شناسنامه 1704
صادره از خرمآباد در مقطع کاردانی رشته ادبیات و علومانسانی صادره از واحد
دانشگاهی بروجرد با شماره  82112688378و تاریخ  84/10/19مفقود گردیده
است و فاقد اعتبار میباشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اسالمی واحد بروجرد به نشانی مجتمع امام خمینی(ره) ارسال نماید.
نوبت اول  1401/05/26 :نوبت دوم  1401/06/16 :نوبت سوم 1401/07/06 :

آگهی مفقودی

در سایت روزنامه بخوانید:

جهــادی در مدت  10ماه

بــا

ســرمایهگذاری در طرحهــای دانشبنیــان

دانــش ،بــه شــرکتهایی گفتــه میشــود که

شــرکت یــا مؤسســه خصوصــی یــا تعاونــی

طــرح ابــر پــروژه آبرســانی غدیــر به منظــور تامین

از طرفــی شــرکتهای دانشبنیــان بــه

نظیــر تســریع در پرداخــت تعهــدات معــوق

دارایــی آنهــا باشــد .دانشبنیــان در ایــران

نوآورانه در کشور بوده است.

گام بلند بانک پارسیان
برای رفع محرومیت
از چهره خوزستان

دانشبنیــان بــه میــزان  ۴۰هــزار میلیــارد

از منابــع مالــی بانکهــا اســتفاده کننــد.

دانــش و فنــاوری ،جزئــی جداییناپذیــر از

نمونههای از استقبال بانکها از فعالیتهای

این طرح و دیگر طرحهای صنعتی استان تقدیر کرد.

و  ۳۸گندمــکار پیشــرو

کــردن زمینــه فعالیــت نخبــگان در کشــور مد

شــرکت دانشبنیــان یــا شــرکت متمرکــز بــر

تفاهمنامــه بــا صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی

بابــت همــکاری در راه اندازی و به بهره برداری رســاندن

بهرهبرداری رسید.

در قالــب مســئولیت اجتماعــی خــود ،از

جهت حمایت از اســتارتاپها ،تسهیالتدهی

و بلوچســتان از عملکــرد بانــک صنعــت و معدن اســتان

جمهــور ،وزیــر نیــرو و مســئوالن اســتان خوزســتان بــه

سیاســتهای متعــددی در بخــش فنــاوری در

توجهــی داشــتند .از جملــه راهانــدازی مراکزی

در این افتتاحیه دکتر مدرس خیابانی استاندار سیستان

شــهریورماه بــا حضــور ســید ابراهیــم رئیســی ،رییــس

البتــه ایــن نکتــه را نیــز بایــد عنــوان کرد

مبتــی بــر فنــاوری نویــن حمایتهــای قابــل

کشور افزوده می شود.

طــرح آبرســانی خاورمیانه ،ســرانجام روزجمعــه یازدهم

فعالیتهــای نوآورانــه از اولویتهــای اصلــی

شــرکتهای دانشبنیــان و طرحهای نوآورانه

 32هــزار و  500تــن انــواع میلگــرد بــه ظرفیــت تولیدی

خوزستان آغاز شد ،سرعت گرفت و به عنوان بزرگترین

حمایت بانکها از شرکتهای دانشبنیان
اخیر بســیار مــورد توجه بانکها قــرار گرفته

گــذاری

ثابــت طــرح یــاد شــده

انجام است.

و بــا امــکان برقــراری تراکنشهــای مالــی بین

در سایت روزنامه بخوانید:

مبلغ  380میلیارد ریال

با سامانه ایرانی شتاب متصل خواهد شد.

ایــن دو درگاه بــه یکدیگــر متصــل میشــوند

افتتاح طرح صنایع فوالد
پارس سیستان با تسهیالت
بانك صنعت و معدن
طــرح تولیــد انــواع میلگــرد صنایــع فــوالد پــارس

بــه گــزارش خبرنــگار ایبِنــا ،وزیــر امــور
خارجــه روســیه هفتــه گذشــته در نشســت

با اتصال سیســتم پرداخت میر و شتاب

کوتاه از بانک و بیمه

آگهی تبدیل سهام بی نام به با نام عادی شرکت صنایع شیمیایی اکسیر دانش آرش(سهامی خاص) نوبت اول

باتوجـه بـه تصویـب مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1401/06/08در اجـرای مـاده  44الیحـه اصالحـی قانون

تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بی نام به بانام  ،لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل
مـی آیـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت  6مـاه نسـبت بـه تبدیـل سـهام خـود بـه مرکـز شـرکت صنایـع

شـیمیایی اکسـیر دانـش آرش (سـهامی خـاص) بـه شـماره ثبـت  591782و شناسـه ملـی 14010791839

آدرس  :تهران ،پاسداران ،خیابان برادران پایدارفرد ،خیابان شهید فالح پور(گلستان دوم) ،پالک  ،85طبقه
 6واحـد شـمال شـرقی مراجعـه نماینـد .بدیهـی اسـت کـه پـس از انقضـاء مـدت مذکـور کلیـه سـهام بـی نـام

شرکت باطل شده تلقی و به تعداد سهام بی نام سهام با نام ایجاد شده و نزد شرکت نگهداری می گردد.

هیئت مدیره شرکت اکسیر دانش آرش

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

درخصـوص مفقـود شـدن اسـناد فـروش و مالکیـت خـودروی سـواری پـژو جـی ال مـدرک فـارغ التحصیلـی اینجانـب جلیـل شـاه حسـینی فرزنـد دیـن محمـد بـه شـماره
ایکـس  405بـه رنـگ مشـکی متالیـک مـدل  1380شـماره موتـور 22528000106شـماره شناسـنامه  ۱۶صـادره از گرمسـار در مقطـع لیسـانس رشـته حسـابداری صـادره از
شاسـی 79314551شـماره پـاک ایـران 119-59س 79بنـام محمـد مهـدی عباسـی واحـد دانشـگاهی آزاد گرمسـار بـه شـماره  ۳۰۲۹۲۱۰مفقـود گردیـده اسـت و فاقـد

کدملـی 2110930500صـادره ازگـرگان لـذا سـند کمپانـی وبـرگ سـبز (فاکتورفـروش
کارخانـه وسـند مالکیـت) خـودروی فـوق مفقـود شـده و از درجـه اعتبارسـاقط می باشـد.
-437استان گلستان-گرگان

اعتبار می باشـد .از یابنده تقاضا می شـود اصل مدرک را به دانشـگاه آزاد اسـامی

واحـد گرمسـار بـه نشـانی گرمسـار خیابـان دانشـگاه آزاد  -دانشـگاه آزاد گرمسـار
ارسـال نمایـد.

نوبت اول  ۱۴۰۱/۶/۱نوبت دوم  ۱۴۰۱/۶/۱۶نوبت سوم ۱۴۰۱/۷/۲

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــراقتصــــــــــاد
w w w . a s r e-e g h t e s a d.c o m

روزنامه اقتصادی چهار زبانه (فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی )

نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان دمشق پالک  11واحد2

توزیع تهران :شرکت نشر گستر امروز

اذان صبح

05:15

عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

شماره های تحریریه 88948104-8 :

سازمان امور شهرستان 88945293-7 :

دارای رتبه  Bروزنامههای کل کشور

شمارههای سازمان آگهیها88945293-7 :

فکس88906447 :

طلوع آفتاب

06:41

صاحب امتیاز :موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

فکس ،88906447 :شماره تلگرام09037396929 :

شماره تلگرام09037396929 :

اذان ظهر

13:02

بنیانگذار :سیفاله یزدانی

مرام نامه اخالق حرفهای:

اذان مغرب

19:42

مدیر مسئول :علی پاکزاد

http://www.asre-eghtesad.com/content1

سردبیر :محمود پوررضائی فشخامی

لیتوگرافی و چاپ :چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

اوقات شرعی

w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m
E-mail:info@asre-eghtesad.com

عدالتورفــــــاهاجتمـــــاعی
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عصر انقراض (طنز)

جوگیرها به ورزشگاه نمیروند
راضیه حسینی
فعال اصولگرا درمورد حضور زنان در ورزشــگاهها:

«عــدهای از زنــان ظرفیــت اخالقــی کافــی بــرای رفتن به

محیطهای هیجانی را ندارند».

حــق بــا شماســت .مــا زنهــا خیلــی زود جوگیــر

در سایت روزنامه بخوانید:

میشــویم .نهتنهــا در

ورزشــگاه ،بلکه هرجای

دیگری که کمی هیجان
بهمــان منتقــل شــود

دچــار از خــود بیخــود
شدگی میشویم.

مثــا ً اگــر بــه جای

شــما ،نماینــده مجلــس

بودیــم و یکهــو یکی از

مســئوالن بلندپایــه اروپایــی وارد میشــد ،همگــی دچار
بیظرفیتــی اخالقــی میشــدیم و بــرای عکــس گرفتــن

بــا ایــن آقــای متشــخص روی ســر و کــول یکدیگر ســوار
میشدیم.

یا وقتی به عنوان مسئول ،خارج از کشور میرفتیم

و چندتــا مقــام خارجی میدیدیم بــاز دچار هیجانزدگی

میشــدیم و یادمــان میرفــت گــو به انگلیســی میشــود

برو یا بیا.

در رانندگــی هــم مشــکل داریــم .به محــض اینکه

عصبانی و هیجازده میشویم قفل فرمان را درمیآوریم
و بــه ســمت راننده مقصر حملــه میکنیم .تازه رویمان

بــه دیــوار کلــی هــم از الفــاظ رکیــک اســتفاده میکنیم.
کاش از مردان سرزمینمان یاد میگرفتیم و کظم غیظ

میکردیــم .ولــی دســت خودمــان نیســت .زود هیجانــی

میشویم.

ممنوعیت ورود وزارت آموزش و پرورش
به بازار لباس فرم مدارس

مشــکالتی بــه وجــود خواهیــم آورد .ممکــن اســت
صندلیهایــی کــه مــردان همیشــه بعــد از پایــان بازی با

اســپری بــراق کننده تمیزش میکننــد از جا دربیاوریم و

به هوا پرتاب کنیم.

رئیسکل سازمان نظام
پزشکی :محدودیتهای صدور
پروانه مطب رفع میشود
رئیــس کل ســازمان نظــام پزشــکی اعــام کرد که

شــورای رقابــت ورود وزارت آمــوزش

بــا تدابیر انجام شــده در آینده نزدیــک محدودیتهای

و پــرورش و وزارت صمــت را بــه بــازار مانتــو

صدور پروانه مطب برطرف خواهد شد.

مــدارس ناقــض مقــررات فصــل نهــم قانــون

بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر محمــد رئیــسزاده در

اجــرای سیاســتهای کلــی اصــل  ۴۴قانــون

صفحه توئیتر خود نوشــت «:در راســتای تسهیل هرچه

اساســی تشــخیص داد و حکم بر توقف رویه

بیشــتر شــرایط ارائه خدمت و بهبود فضای کسب و کار

مذکور صادر کرد.

بــرای همــکاران جوان؛ با تدابیر انجام شــده انشــاءهللا

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز ملــی

در آینــده نزدیــک محدودیتهــای صــدور پروانــه مطــب

رقابــت؛ حســب تصمیم شــورای رقابت ،ورود

برطرف خواهد شد» .

وزارت آمــوزش و پــرورش و وزارت صمــت بــه

بــازار مانتو مــدارس و تعیین قیمت و ظرفیت

تجهیزات پزشکی برای
استانهای مرزی ایران و
عراق ارسال شد

تولیــد پوشــاک مــدارس بــرای تولیدکننــدگان
ایــن محصوالت ،مصداق نقض مقررات فصل

نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴

قانــون اساســی تشــخیص داده شــده و ایــن

وزارتخانههــا ملــزم بــه متوقــف کــردن رویــه
مذکور شدند.

ایــن گــزارش میافزایــد :دخالــت در این

بنابــر اعالم رئیــس هیات امنای صرفهجویی ارزی

رویــه اخــال در رقابت بــوده و وزارت آموزش

در معالجــه بیمــاران ،تجهیــزات پزشــکی بــرای ارائــه

و پــرورش و وزارت صمــت نبایــد در ایــن بازار

خدمات به زائران اربعین حسینی به استانهای مرزی

دخل و تصرف داشته باشند.

ایران در مرز عراق ارسال شد.

گفتنــی اســت؛ در آســتانه بازگشــایی

بــه گــزارش روابــط عمومــی هیــات امنــای

مــدارس ،ورود انحصــاری بــه بــازار لباس فرم

صرفهجویــیارزی در معالجــه بیمــاران ،ســید حســین

مدارس موجب نارضایتی گســترده خانوادهها

صفــوی دربــاره تمهیدات هیات امنــای صرفهجویی ارزی

و اخالل در بازار تولید پوشاک شده است.

بــرای اربعیــن حســینی ،افــزود :پیشبینی ما این اســت

حــاال اینهــا کــه چیــز مهمــی نیســت .مهــم در

ورزشگاههاســت کــه خــدا میدانــد بــا بیظرفیتــی چــه

اخبـــــــــــــــــار

کــه امســال جمعیــت زائــران حضــرت اباعبــدهللا (ع) به

تکلیف جاماندگان و ثبتنامیهای جدید «یارانه»

دلیل دو سال تعطیلی ناشی از کرونا بیش از سالهای

قبل خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای دانشــگاههای علوم پزشــکی

کــه بیــن مــرز ایــران و عــراق واقــع شــدهاند بــر اســاس

نیازســنجی معاونــت درمــان وزارت بهداشــت ،تجهیزات

بــه داورانــی کــه مــردان از گل نازکتــر بهشــان

سرپرســت پایــگاه اطالعــات رفاهــی

خــودرو و اطالعات درآمد بــه صورت تفکیک

میلیــون جامانــده کــه شــامل انصرافیهــای

وی دربــاره نحــوه اصــاح اطالعــات ثبتی

مــورد نیــاز ارســال شــده اســت ،اظهــار کــرد :بــه طــور

حتــی از اینهــا هــم بدتــر ممکــن اســت رویمــان

اعالم کرده اســت که ثبتنــام افراد جامانده

درخواســت بررســی مجــدد ایــن اطالعــات

بــه هــر دلیلــی در فروردیــن ســال  ۱۴۰۱یارانه

پیشتــر بیــان شــد متولــی اطالعــات ورودی،

همچون مانیتور عالئم حیاتی ،نوار قلب ،چراغ جراحی،

در دهــان بگذاریــم ،صدایــش را دربیاوریــم .حتی شــاید

هدفمندســازی یارانههــا و از طریــق درگاه

نمیگویند حرف بدی بزنیم.

ایرانیــان وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی

به دیوار بلند شــویم و تشــویق ایســلندی کنیم .شــیپور

و انصرافیهــای قبــل ،از ســوی ســازمان

اینقــدر بیظرفیــت شــویم کــه خوشحالــی بعــد از گل

 my.gov.irصــورت میپذیــرد .پــس از

واقعا ً حق با شماســت ما خیلی بیظرفیتیم .شاید

پایگاه رفاه ایرانیان ارســال شــده و در اولین

انجام دهیم و سوت بلبلی بزنیم.

ثبتنــام ،اطالعــات خانوارهــای ثبتنامــی به

بهتــر باشــد اول چنــد دوره کالسهای کنتــرل هیجان و

دور بعــدی واریــز یارانــه ،مــورد وسعســنجی

اگر صالح دانستید آرام آرام وارد ورزشگاهها شویم .به

به گــزارش ایســنا ،طرح «مردمیســازی

بــا یــک دســتگاه اعصابســنج کار کنیــم .اگر توانســتیم

امســال در دســتورکار دولــت ســیزدهم قــرار

شــده و مجــزا فراهــم شــده و کاربرانــی کــه
را دارنــد ،میتواننــد درخواســت خــود را در

 ۴۵۵۰۰تومانــی دریافــت نمیکردنــد ،تعــداد

کنند.

 )۱۴۰۱حــدود دو میلیــون و  ۷۰۰هــزار نفــر

مراحــل مجزا و به صورت تفکیک شــده ثبت
دولت از اردیبهشت به این سو ،تا کنون

واریز کرده است .ضمن آنکه با دستور رئیس

جدید یارانه در اردیبهشــت ســال  ۱۴۰۱حدود

هــزار تومــان را به حســاب سرپرســتان خانوار

بدون خطا مراحلش را بگذرانیم و بوقش درنیاید ،اجازه

گرفــت .در ابتــدای طــرح اعــام شــد کــه ۷۲

و شناســایی خانــوار مشــمول ،همچنان ادامه

لطفا ً همین دالیل منطقی و اصولی را برای مسئوالن فیفا
هم اعالم کنید .حتما ً ترتیب اثر اساسی خواهند داد.

مشــمول دریافــت یارانــه جدیــد شــدهاند و به

در کشــور از مقرری بیمه بیکاری اســتفاده میکنند که

ایــن میــزان نســبت بــه ســال گذشــته روند کاهشــی را
نشان میدهد.

به گزارش ایسنا ،بیمه بیکاری یکی از حمایتهای

اجتماعی اســت که ســازمان تامین اجتماعی بر اســاس
آن مکلــف اســت بــا دریافــت حق بیمه بیــکاری مقرر به
کارگران مشمول قانون بیمه که به طور غیر ارادی بیکار

و از ســوی ادارات تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی معرفــی
شدهاند ،مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند.

بیمــه بیــکاری بــه کارگــران مشــمول قانــون کار و

تابــع قانــون تامین اجتماعی تعلق میگیرد و بر اســاس
آن کارفرمــا مکلــف اســت ســه درصد از مــزد کارگر را به
صندوق بیمه بیکاری واریز کند .کارگرانی که بدون میل

و اراده شخصی بیکار شده باشند میتوانند مراحل ثبت
درخواســت بیمــه بیــکاری را از طریــق مراجعه به ادارات

کار دنبال کرده و از مقرری بیمه بیکاری بهرهمند شود.
در همیــن راســتا ،علی حســین رعیتیفــرد ،معاون

روابــط کار وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی از کاهش

آمار مقرریبگیران بیمه بیکاری در کشور خبر میدهد.
او میگوید :در شرایط حاضر ،حدود  ۱۸۵هزار نفر

از مقرری بیمه بیکاری بهرهمند شــدهاند که با توجه به

بیکاری نسبت به سال قبل کمتر شده است.

درصــدی تقاضــا بــرای دریافــت بیمــه بیکاری نســبت به

سال گذشته خبر داده بود.

بــر اســاس گــزارش عملکــرد معاونــت روابــط کار

وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در حــوزه حمایــت

از مشــاغل و بیمــه بیــکاری ،در دولــت ســیزدهم آمــار

مقرریبگیران بیمه بیکاری تا پایان مهر ســال گذشــته،
 ۲۶۰هزار نفر اعالم شده بود.

مراحــل ثبــت درخواســت بیمــه بیــکاری از ســوی

متقاضیــان از طریــق ســامانه بیمــه بیــکاری وزارت کار
صــورت میپذیــرد امــا در دوران کرونــا ،وزارت کار

ســامانه جامــع روابــط کار را بــه منظور ثبت درخواســت

متقاضیــان بیمــه بیــکاری کــه بیــکاری آنهــا ناشــی از
اثــرات شــیوع کرونــا تداوم پیــدا کرده بــود ،معرفی کرد.

مطابــق گــزارش مرکــز آمــار و اطالعــات راهبــردی وزارت

کار ،تعــداد مقرریبگیــران بیمــه بیکاری در ســال ۱۳۹۹
روند افزایشــی داشــته و شــیوع کرونا و تعطیلی موقت

بسیاری از کارگاهها در این زمینه اثرگذار بوده است.

جمهــوری ،مبالــغ یارانه بــرای معترضان نیز تا
زمان روشــن شدن وضعشــان واریز میشود.

بــا این حال روند ثبت اعتراض به دهکبندی
دارد و متقاضیــان بازبینــی دهکبنــدی و

حاضــر هســتند .همچنیــن از بیــن محذوفیــن

چهــار میلیــون و  ۲۰۰هزار نفــر اقدام به ثبت

اعتــراض کردنــد کــه در وسعســنجی تیــر یــک
میلیــون و  ۷۰۰هــزار نفــر در جمع مشــموالن

تیر یارانه به ســازمان هدفمندســازی یارانهها
معرفی شدند.

پایهایتریــن اطالعــات وسعســنجی اســت
ازدواج فرزنــدان ،اشــتغال فرزنــدان مجــرد،

دهــم قــرار گرفتنــد و پرداخــت یارانــه ۳۰۰

ثبــت یــا پیگیــری درخواســت خود به ســامانه

دربــاره تکلیــف جامانــدگان و ثبتنامیهــای

درآمــدی دیگــر صــورت گرفــت ،به ایــن ترتیب

بــه آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir

و  ۴۰۰هــزار تومانــی بــرای اعضــای  ۹دهــک

که دولت برای دهک اول تا ســوم به ازای هر

نفــر  ۴۰۰هــزار تومــان و برای دهــک چهارم تا

اعالمــی وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی

مراجعه کنند.

جدیــد دریافــت یارانــه هســتند نیــز از طریــق

 my.gov.irصورت میپذیرد .پس از ثبتنام،

اتخــاذ تصمیم و فراهم کردن زیرســاختهای

سایت  https://my.gov.irامکانپذیر است.

وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی

کــه مســئولیت تعییــن وضعیــت اقتصــادی و
دهکبنــدی خانــوار را برعهده داشــت از زمان

آغاز اجرای طرح ،سامانهای را به منظور ثبت

اعتــراض مــردم نســبت بــه دهکبنــدی اعالم

و ســازمان هدفمنــدی یارانههــا نیــز امکانی را
برای ثبتنام افراد جامانده فراهم کرد.

 ۲۸مرداد ،نتایج اعتراض به دهکبندی

یارانههــا از طریــق ســامانه جدیــدی قابــل

مشــاهده شــد و وزارت رفــاه اعــام کــرد
«هموطنانــی کــه قبــا درخواســت بررســی

مجدد دهکبندی خانوار خود را ثبت کردهاند
اکنــون میتواننــد ضمــن مشــاهده نتایــج
رســیدگی ،درخواست بررسی مجدد اطالعات
هرکدام از زیربخشها را نیز ثبت کنند».

برایــن اســاس در ســامانه جدیــد

«حمایــت»

امــکان

مشــاهده

اطالعــات

شناســنامه اقتصــادی خانــوار در ســه بخــش
اطالعــات خریــد از کارت بانکــی ،اطالعــات

پیــدا نکردهانــد .ثبتنــام افــراد جامانــده

همچنین ثبتنام از افرادی که تاکنون از

ششــم نیــز به ازای هــر نفر  ۳۰۰هــزار تومان

صدور کاالبرگ الکترونیک ادامه پیدا کند.

بــه دالیــل مختلــف هنــوز امــکان ثبتنــام
و انصرافیهــای قبــل ،از ســوی ســازمان

دریافــت یارانــه نقدی جا ماندهاند یا متقاضی

واریــز کــرد و بنا شــد واریز ایــن مبالغ تا زمان

جدیــد یارانــه گفــت :برخــی افــراد جامانــده

افزایش آمار مشموالن یارانه
به  ۷۷.۹میلیون نفر

در همیــن زمینــه و در هفتــم شــهریور

جــاری ،مجتبــی زریبــاف ،سرپرســت پایــگاه
اطالعــات رفاهــی ایرانیــان وزارت تعــاون ،کار

و رفــاه اجتماعــی آخریــن آمــار از وضــع یارانه
نقــدی در کشــور را اعــام و اظهــار کــرد :بــر
اساس آخرین وضع محاسبه مشموالن یارانه

در مــرداد  ۱۴۰۱از ســوی پایگاه رفــاه ایرانیان،

از بیــن حــدود  ۸۶میلیــون نفــر جمعیــت کل
کشــور ،حدود  ۲۵میلیون و  ۵۰۰هزار خانوار

معادل  ۷۷میلیون و  ۹۰۰هزار نفر به عنوان

مشــمول بــه ســازمان هدفمندســازی یارانهها
معرفــی شــدهاند( .معــادل  ۸۹٫۹درصــد
جمعیت کشور).

وی افزود :از این میزان حدود  ۸۰۰هزار

خانــوار مشــمول یارانــه  ۴۰۰هــزار تومانــی و

حدود یک میلیون و  ۷۰۰هزار خانوار مشمول

هدفمندســازی یارانههــا و از طریــق درگاه

اطالعــات خانوارهــای ثبتنامــی از ســوی
ســازمان هدفمندســازی یارانههــا بــرای پایگاه
رفــاه ایرانیــان ارســال شــده و در اولیــن دور

بعــدی واریــز یارانــه ،مورد وسعســنجی فوری
قــرار گرفتــه و در صــورت حضور در دهکهای
 ۱تــا  ،۹سرپرســتان خانوارهــای مشــمول

بــرای واریــز یارانه به ســازمان هدفمندســازی
یارانهها معرفی میشوند.

زریبــاف دربــاره خانوارهایــی کــه اخیــرا ً

مشــمول شــده و معوقــات خــود را دریافــت
نکردهانــد و همچنیــن دربــاره تکلیــف رفــع

مســدودی یارانهها گفت :تمامی امور اجرایی

مربــوط بــه واریــز یارانههــا ،ازجملــه پرداخــت
معوقــات مشــموالن ،تعییــن تکلیــف مبالــغ

مســدودی در حســاب سرپرســت خانوار ،رفع
مشــکل واریــز مبالــغ کمتــر از تعــداد اعضــای

خانــوار و  ...توســط ســازمان هدفمندســازی
یارانهها صورت میپذیرد.

نحوه اصالح اطالعات ثبتی
اولیه خانوار

یارانه  ۳۰۰هزار تومانی هستند .از بین هفت

کرمانشــاه نیــز مانیتورهــای عالئم حیاتــی ،پمپ تزریق،

الکتروکاردیوگراف(نــوار قلــب) ،برانــکارد ،ساکشــن،

ویلچر و پالس اکسیمتر ارسال شده است.

صفــوی خاطرنشــان کــرد :برنامــه مــا بر ایــن مبنی

بــوده بــه بهتریــن نحــو ممکــن تجهیــزات و ملزومــات

میشــود کــه از طریــق پلیــس بــه عــاوه  ۱۰یا

سرپرســت پایــگاه اطالعــات رفاهــی

این ترتیب حدود شش میلیون نفر در دهک

بیمــاران تصریــح کــرد :بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی

کنیــم تــا خدمــات بیمارســتانی بــرای زائــران اباعبــدهللا

ســوی سازمان هدفمندســازی یارانهها اصالح

افــرادی کــه یارانــه آنهــا از اردیبهشــت ۱۴۰۱
قطــع شــده اســت ،همچنــان میتواننــد بــرای

ویلچر ارسال شده است.

رئیــس هیات امنــای صرفهجویــی ارزی در معالجه

پزشکی را برای تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

سرپرســت پایــگاه اطالعــات رفاهــی

ایرانیــان وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی

ساکشــن ،ســنجش اشــباع اکســیژن خــون بــه همــراه

فــوت و موالیــد و حضانت و طــاق و امثالهم)
طبــق بخشــنامه ســتاد تنظیــم بــازار فعــا ً از

ســامانههای اعالمــی ایــن ســازمان صــورت

بهبــود فضــای کســب و کار ،تعــداد مقرریبگیــران بیمه
وزارت کار ،اردیبهشــت امســال از کاهــش ۳۸

مراجعــه بــه مراکــز فــک پــاک مســاله را حل

در صــورت نیــاز بــه اصــاح (مــواردی از قبیــل

این صورت که ابتدا پشــت درهای ورزشــگاه بنشــینیم و

بر اساس آخرین آمارها نزدیک به  ۱۸۵هزار نفر

فروختــه یــا فــک پــاک نکــرده اســت بایــد بــا

چهــار مرحله از یارانههــای جدید  ۳۰۰تا ۴۰۰

و توزیــع عادالنــه یارانهها» از  20اردیبهشــت

آمار مقرریبگیران بیمه
بیکاری در کشور اعالم شد

هســتند کــه حــدود یــک میلیــون و  ۶۰۰هــزار

عنوان مثال اگر کسی خودرویی را قولنامهای

نفــر از ایــن افــراد در جمــع مشــموالن فعلــی

ظرفیتشناســی در محضر شــما اســاتید بگذارنیم وبعد

پیدا کنیم به آن طرف در برویم.

کل ثبتنامیهــای جدید (پس از اردیبهشــت

دســتگاههای اجرایــی مولــد آن هســتند ،بــه

کنــد .اطالعــات ســاختار خانــوار کــه یکــی از

فوری قرار میگیرند.

میلیــون نفــر در قالــب  ۲۳میلیــون خانــوار

قدیــم ،محذوفیــن قدیــم و افــرادی اســت کــه

اولیــه خانــوار اظهــار کــرد :همــان طــور کــه

مثــال بــرای دانشــگاه علوم پزشــکی ایالم دســتگاههایی

میپذیرد.

ایرانیــان وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی

اضافــه کــرد :در هــر صــورت وزارت رفــاه در

ســامانه جدیــد حمایــت (اعتــراض یارانــه)
 hemayat.mcls.gov.irامکانــی را فراهــم

میکنــد تــا سرپرســتان خانــوار بتواننــد بــا
مراجعه به آن برخی آیتمهای دخیل در وسع

ســنجی خــود را مشــاهده کننــد و در صــورت
اعتــراض راهنمایــی الزم بــرای اصــاح آن

و بــه ویــژه در حال حاضر برای اســتانهای مرزی فراهم
حسین(ع) ارائه شود.

بــر اســاس ایــن گــزارش ،در صورتــی کــه نیــاز بــه

تجهیــزات جدیــد باشــد هیــات امنــای صرفهجویــی ارزی
آمادگــی تامیــن و ارســال تجهیــزات برای خدمترســانی

به زائران را دارد.

توزیع واکسن آنفلوآنزا
در داروخانهها
مدیــرکل دارو و مــواد تحت کنترل ســازمان غذا و

اطالعات را دریافت کنند .در مورد افرادی که
اصطالحــا ً کارپــرداز هســتند و تصــور میکنند

دارو از توزیع واکســن ایرانــی آنفلوآنزا در داروخانهها

یارانهشان شده است این امکان فراهم شده

 ۲۱۳هزار تومان تعیین شده است.

گــردش حســاب بــاالی ایشــان موجــب حــذف
اســت که در صورت تفکیک حســاب شخصی

خبر داد و گفت :قیمت این واکسن برای مصرفکننده،

و تجــاری ،در وســع ســنجیهای آتــی ســابقه
اطالعات گردش حســاب آنها در نظر گرفته

نشود.

زریباف افزود :مضاف بر اینکه برخالف

تصور عموم ،گردش حســاب (مجموع واریز و

برداشت بانکی) از آیتمهای کم اثر در ساز و
کار وسعسنجی است.

بــه گفتــه وی پــس از ثبــت اعتــراض و

اقــدام بــرای اصــاح اطالعــات ثبتــی خانــوار و

همچنیــن ارجــاع اطالعــات اصــاح شــده از
دســتگاههای متولــی بــه پایگاه رفــاه ایرانیان،
از اطالعات جدید در وسعسنجیهای آتی که

در بازههای زمانی ســه یا شــش ماهه صورت
میپذیرد بهره برده خواهد شد.

دکتر حســین شــمالی در گفتوگو با ایسنا ،درباره

وضعیــت توزیــع واکســن آنفلوآنــزا با توجه بــه در پیش

بودن فصل سرما ،گفت :به طور معمول مصرف ساالنه
کشور بین دو میلیون تا  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار واکسن

آنفلوآنــزا در نظــر گرفتــه میشــود .امســال نیــز از ۲.۵

میلیون ،حدود یک میلیون و  ۵۰۰هزار واکسن خارجی

و وارداتــی اســت و حــدود یــک میلیــون دز نیــز واکســن
آنفلوآنزا از محل تولید داخلی تامین میشود.

آغاز اجرای طرح معافیت بیمه کارفرمایان
معاون وزیر کار از اجرای طرح معافیت

بیمــه کارفرمایــان در ســال جــاری بــا اجــرای

طــرح کارورزی خبــر داد و گفت که این طرح
امکان آشــنایی فارغالتحصیالن با محیط کار

را فراهم کرده و موجب افزایش قابلیتهای
آنها برای ورود به بازار اشتغال میشود.

چنــد ســال گذشــته تــاش کــرده بــا اجــرای
طــرح کارورزی و معافیــت بیمــه کارفرمایــان،

بســترهای الزم بــرای مهــارت آمــوزی و ارائــه
آموزشهــای شــغلی بــه فارغالتحصیــان

دانشــگاهی را بـــا اســتفاده از ظرفیتهــای

بالاســتفاده موجــود در واحدهــای فعــال

بــه گــزارش ایســنا ،طــرح کارورزی

اقتصــادی در بخشهــای خصوصــی و تعاونی

( )۷۱قانون برنامه ششــم توســعه و به عنوان

در همیــن راســتا ،معــاون وزیــر تعــاون،

فارغالتحصیــان دانشــگاهی به اســتناد ماده
یکی از برنامههای موثر وزارت کار ذیل برنامه
سیاســتهای فعال بــازار کار در قالب تبصره

( )۱۸قوانیــن بودجــه ســنواتی تدویــن شــده
است.

وزارت کار بــه عنــوان مجــری طــرح در

به وجود آورد.

کارو رفــاه اجتماعــی از آغــاز اجــرای طــرح
معافیــت بیمهای کارفرمایی در ســال جاری با

اجرای طرح کارورزی خبر داده است.

بــه گفتــه وی ،طــرح کارورزی بســتری

بــرای آشــنایی فارغالتحصیــان دانشــگاهی

وی با بیان اینکه واکســن آنفلوآنزای تولید داخلی

تامیــن شــده و از روز شــنبه  ۱۲شــهریور مــاه  ،۱۴۰۱در
داروخانههــا توزیع شــده اســت ،افزود :فعــا  ۵۰۰هزار

بــا محیــط واقعــی کار اســت و کارفرمایانــی

کــه دانشآموختــگان دارای مــدرک تحصیلــی
کارشناســی و باالتر را به طور مســتقیم جذب
کرده و به کار گیرند ،از مزایای پرداخت کامل

حــق بیمــه ســهم کارفرمــا از ســوی دولــت بــه

مدت دو سال بهرهمند میشوند.

آنطــور کــه حســینینیا ،طــرح کارورزی

عــاوه

برآنکــه

موجــب

ارتقــای

ســطح

قابلیتهــای فارغالتحصیــان بــرای ورود بــه

بازار کار میشــود ،قدرت انتخاب بیشتری در

انجام وظایف محوله به آنها ارائه میدهد.

تقاضای بازار کار اشاره کرد که موجب فراهم
کــردن شــرایط جذب پایــدار نیروی کار شــغل
اولی از سوی کارفرما میشود.

کمک هزینه کارورزی ،وجهی است که در پایان

دوره مقدماتــی کارورزی و متناســب بــا مــدت
آن بــه کارورز پرداخــت میشــود .طــول دوره
کارورزی حداقــل  ۴مــاه و حداکثر  ۶ماه اســت

که متناســب با ظرفیت بنگاه و اســتانداردهای
آموزشی مهارت تعیین میشود.

داوطلبــان و کارفرمایــان متقاضــی بــرای

کســب اطالعــات تکمیلــی در خصــوص ایــن

از ویژگیهای برجسته طرح کارورزی می توان

طرح میتوانند به سامانه کارورزی وزارت کار

و توجه توأمان به هریک از طرفهای عرضه و

مراجعه کنند.

به تلفیق آن با طرح معافیت بیمه کارفرمایی

بــه نشــانی https://karvarzi.mcls.gov.ir

دز واکســن آنفلوآنــزای تولید داخلی بــه ما تحویل داده
شــده و در داروخانهها توزیع شــده است .در عین حال
قــرار اســت  ۳۰۰هزار واکســن آنفلوآنــزای تولید داخلی

نیز به معاونت بهداشــتی وزارت بهداشــت تحویل داده
شــود و  ۲۰۰هــزار دز واکســن آنفلوآنــزای تولیــد داخلی

دیگــر هــم قــرار اســت در آینــده به ســازمان غــذا و دارو

جهــت توزیــع در داروخانههــا تحویــل دهنــد .بنابرایــن

مجموعا یک میلیون دز واکسن آنفلوآنزا از محل تولید

داخلی تامین میشود.

شــمالی دربــاره قیمــت واکســن آنفلوآنــزای تولیــد

داخلــی بــرای مصرفکننــدگان ،گفــت :قیمــت پخــش
واکسن آنفلوآنزای تولید داخلی حدود  ۲۱۰هزار تومان

اســت و قیمــت ایــن واکســن بــرای مصرفکننــده۲۱۳ ،

هزار تومان تعیین شده است.

