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انتظار ۱۲ ساله برای آزادسازی سهام عدالت
6 ایرالین تذكر گرفتند

خط و نشان وزارت راه برای 
وازهای چارتری پر

مدیرعامل بانک توسعه صادرات اعالم كرد

جایزه بانکی به 
صادرکنندگان 

خوش قول

صدای اعتراض 
 سازندگان 

شنیده شد 

 رئیس كمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی
 و امالک شورای اسالمی شهر كرج:

 خريدار پس از حــرف و حدیث های 
فــراوان پیش آمده پیرامــون ممنوعیت 
فروش بلیت پروازهای چارتری، وزیر راه 
و شهرسازی به صراحت اعالم کرد که اگر 
باوجود تذکر ارائه شده به برخی ایرالین ها 
برای قطع فروش بلیت چارتری، این روند 
ادامه یابد، مجوز پرواز در آن مســیر برای 

ایرالین مربوطه لغو خواهد شد.
در حالی کــه محمد اســالمی، وزیر راه و 
شهرســازی چندی پیــش در خصوص 
ممنوعیت فروش بلیت هواپیما به صورت 
چارتری به صراحت اعالم کرد که فروش 
بلیــت پروازهــای برنامه ای بــه صورت 
چارتری تخلف تلقی می شــود و سازمان 
هواپیمایی کشــوری موظف اســت تا با 
متخلفان برخورد کنــد اما در همان زمان 
این سازمان اعالم کرد که نمی توان شبکه 

چارتری را به صورت کامل قطع کرد.
علی عابدزاده-رییس سازمان هواپیمایی 
کشــوری- اعالم کرد که نمی توان شبکه 
چارتری را بــه صورت کامــل قطع کرد، 
چراکه در حال حاضــر ۲۰ درصد پروازها 
چارتری هستند اما مســیرهای کیش و 
قشم را از پروازهای چارتری جدا خواهند 
شد. موضوعی که در تشریح آن تاکید شد 
بلیت های ارائه شده باید مشمول شرایط 
ابطال و تغییر باشــد و بلیت های غیر قابل 
اســترداد و یا غیر قابل کنســل به جز در 

نقاط تعریف شــده نظیر کیش، قشــم و 
مناطق نفتی که آن هم باید در قالب بسته 
ســفر ارائه شــود و بلیت هواپیما یکی از 
موارد آن است تخلف است و با آن برخورد 

می شود.

اتمام حجت وزير راه
حال وزیــر راه و شهرســازی در آخرین 
اظهارات خود اعالم کرده است که به شش 
ایرالین برای قطع فــروش بلیت چارتری 
تذکر داده شده و اگر تخلف ادامه پیدا کند 

مجوز پرواز در آن مسیر لغو خواهد شد.
وی تاکید کرده است که نباید شرکت های 
هواپیمایی برای تأمیــن نقدینگی خود 
دســت به چارتــر پروازها بزننــد و برای 
منابــع مورد نیــاز بلیت های خــود را به 
شــرکت ها و آژانس های مسافری عرضه 
کنند که این مســئله موجب شــود آنها 
نیز با قیمت دلخواه خــود اقدام به تعیین 
قیمت بلیت هواپیما کنند، چراکه فروش 
بلیت چارتری ضوابطــی دارد که باید در 
چارچوب آن ضوابط بلیت به فروش برسد 
و اگر ضوابط رعایت نشــود اجازه فروش 

بلیت چارتر صادر خواهد شد.

نحوه برخورد با متخلفان
به دو طریق با تخلفــات صورت گرفته در 
این زمینه برخورد خواهد شد، ابتدا اینکه 

نظارت الزم توسط بازرسان دفتر نظارت 
سازمان هواپیمایی کشــوری انجام و در 
صورت برخــورد مطابق مقــررات عمل 
خواهد شد و عالوه بر این مردم می توانند 
گزارش های خود را پس از پیگیری و عدم 
نتیجه گیری از شــرکت های هواپیمایی 
به ســایت ســازمان هواپیمایی کشوری 
اعالم کننــد. همچنین با شــرکت های 
هواپیمایــی کــه در نحوه توزیــع بلیت 
هواپیما نظارت کامل را انجام ندهند و نیز 
بر رفتار واسطه هایی که هویت شرکت ها 
را زیر ســوال ببرند، نظارت نکنند مطابق 

مقررات برخورد خواهد شد.

ماجرای ممنوعیت فروش بلیت های 
چارتری

در حالــی که وزیــر راه و شهرســازی از 
ممنوعیــت فــروش بلیــت هواپیما به 
صورت چارتری خبــر داده بود، اما رئیس 
سازمان هواپیمایی کشــوری اعالم کرد 
که نمی توان شــبکه چارتری را به صورت 
کامل قطع کرد. اسالمی در این خصوص 
به صراحــت اعالم کرد که فــروش بلیت 
پروازهای برنامه ای به صــورت چارتری 
تخلف تلقی می شود و سازمان هواپیمایی 
کشــوری موظف اســت تا بــا متخلفان 
برخورد کند. مســأله ای کــه بالفاصله با 
واکنش سازمان هواپیمایی کشوری روبرو 

و اعالم شد که بخشنامه الزام شرکت های 
هواپیمایی بــه فروش بلیــت هواپیما به 
صورت سیســتمی از اول بهمن ماه ابالغ 
شده است و شرکت های هواپیمایی، مجاز 
به فروش بلیت چارتری بدون لحاظ بسته 
ســفر نیســتند و ارائه بلیت هواپیما باید 

مشمول ابطال و تغییر باشد.
هرچنــد در آخریــن اظهــارات، رئیس 
ســازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرده 
اســت که نمی توانیم شــبکه چارتری را 
به صــورت کامل قطع کنیــم، چراکه در 
حال حاضر ۲۰ درصــد پروازها چارتری 
هستند اما مســیرهای کیش و قشم را از 
پروازهای چارتری جدا خواهند شــد. در 
نهایت اما وزیر راه و شهرسازی در آخرین 
اظهاراتش اعالم کرده است که نگفته ایم 
تمام پروازهای چارتری قطع شــود بلکه 
تمام پروازهــای چارتری بایــد در قالب 

بسته سفر به مردم عرضه شوند.

 قیمت بلیت پروازهای داخلی 
در نوروز ۹۸

 دامنه نــرخ بلیــت پروازهــای داخلی 
خطوط هوایی کشــور که شــامل سقف 
و کف قیمت ها می شــود، در نوروز سال 
۱۳۹۸ مطابق بــا نرخ های مصوب آذرماه 
امســال اســت.از هم اکنون امکان خرید 
بلیت برای ایــام تعطیالت نوروز ســال 

۱۳۹۸ فراهم است و متقاضیان می توانند 
از طریق مبادی مربوطه نســبت به تهیه 
بلیت در مســیر پروازی مــورد نظر خود 
اقدام کنند. باید خاطرنشان کرد که طبق 
هماهنگی بــا شــرکت های هواپیمایی، 
قیمت بلیت پــرواز برای ایــام نوروز ۹۸ 
هیچ افزایشی نخواهد داشت و قیمت های 
بلیت نوروزی همان نرخ هایی است که در 
آذرماه امســال اعالم و اعمال شد و شامل 
طیفی از نرخ ها بین حداقل تا حداکثر در 

همه مسیرهای داخلی است.
متقاضیان پرواز می توانند از طریق سایت 
شــرکت های هواپیمایــی و آژانس های 
مسافرتی نسبت به خرید بلیت سفر خود 
از هم اکنون اقــدام و اگر قصد دارند بلیت 
خود را از طریــق ســایت های اینترنتی 
خرید کنند باید حتماً با راســتی آزمایی 
نســبت از معتبر بودن ســایت مربوطه 
اطمینــان حاصــل نمایند و بلیتــی را با 
قیمتی باالتر از نرخ تعیین شده در سایت 
انجمن شــرکت های هواپیمایــی و نیز 
سایت سازمان هواپیمایی کشوری خرید 
نکنند.طبــق اعالم ســازمان هواپیمایی 
کشوری و انجمن شرکت های هواپیمایی 
قیمــت بلیــت هواپیمــا در ایــام نوروز 
۱۳۹۸افزایش نخواهد یافــت و در حال 
حاضر نیز برنامه ای بــرای افزایش قیمت 

بلیت ها در سال ۱۳۹۸ وجود ندارد.
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عملکرد صندوق پس انداز مسکن عالمت چیست؟

خ ارز به چه معناست؟ تعدیل نر

تعدیل یعنی عادالنه کــردن، وقتی رئیس کل محتــرم بانک مرکزی 
می فرماید«برای تعدیل نرخ ارز برنامه داریم،ســخنی بســیار حکیمانه 

می فرماید.
 دو نفر شیر فروش را در نظر بگیرید که یکی از آنها بیست درصد آب به شیر 
خود می افزاید و شیر فروش دیگر فقط دو درصد. اگر از شما بخواهند برای 
شــیر هر یک قیمت تعیین کنید طبعا قیمت اولی هجده درصد از دومی 
ارزان تر خواهد بود و به عبارتی شیر خالص تر هجده درصد گران تر قیمت 
می گیرد.  موقع قیمت گذاری نیز شــما به ملیت ،یا دین و ایمان یا زیبایی 
ورعنایی شــیر فروش ها توجهی ندارید و فقط بر اســاس میزان خلوص 

شیر، بهای آن را پایین و باال می برید.
حال کشــوری را در نظر بگیرید که مردمی با اخالق و بــا ایمان و فداکار و 
انقالبی دارد،و درآمدش میلیارد دالری  و نرخ تورمش بیست درصد است. 
کشــور دیگری را هم فرض کنید که ظالمانه ترین نظام ها را دارد ، اما نرخ 

تورمش دو درصد است.
عدل و انصاف حکم می کند که ارزش پول کشور اول به طور منظم کاهش 
یابد و ارزش پول کشــور دوم به نســبت باال رود، مگر این که شیر فروش 
متدین تصمیم بگیرد از اضافه کردن آب به داخل شــیر خود داری کند و 
در واقع بانک مرکزی کشور با اخالق و ایمان از خلق پول بیش از حد قابل 

جذب خوداری کند.
ممکن اســت رئیس کل بانک مرکزی همین کشور  بگوید: مگر نمی دانید 
ما برای پرداخــت هزینه های خود مجبور به خلق پــول وباال بردن حجم 
نقدینگی هســتیم؟در جواب عرض می کنیم : اوال به جای چاپ اسکناس 
و یا خلق پــول راه های دیگــری از جمله واقعی کردن قیمت ها هســت . 
به طور مثال با واقعی کردن قیمت بنزین می شــود روزانــه بیش از هزار 
میلیارد تومان صرفه جویی کرد و در همین حدود هم با حذف یارانه سایر 
حامل های انرژی از هدر رفتن منابع مالی جلوگیری می شود  و همچنین 
ساالنه بیش از سیصد هزار میلیارد تومان  سود پول به سرمایه های راکد، 
در حساب های سپرده در بانک ها یا موسسات اعتباری پرداخت می شود  
که بیش از ۹۷ درصد آن را به سرمایه های راکد بیش از یک میلیارد تومان 

می پردازند .
از این گذشــته  با وضع عوارض های  منطقی برای مسافران راهی خارج از 
کشور و گرفتن  مالیات و عوارض های منطقی دیگر می شود ایجاد درآمد 
کرد ولی اگر به هر دلیل شــرعی و یا غیر شرعی ، نخواهیم یا نتوانیم، راهی 
به جز باال بردن حجم نقدینگی برای هزینه هایمان پیدا کنیم ، بهتر است 
همان نظری که که رئیس کل محترم مــی فرمایند،  یعنی  راه تعدیل نرخ 
ارز را والبته همراه با تک نرخی کردن آن در پیش بگیریم؛ تعدیل البته به 

معنی عادالنه کردن.
ساقی به جام عدل بده باده تا گدا

غیرت نیاورد که جهان پربال کند

سرمقاله

وزنامه خریدار  سازمان شهرستان های ر
 نماینده فعال می پذیرد
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اصغر سمیعی
ريیس اسبق کانون صرافان

الیحه ساماندهی امسال به تصویب مجلس می رسد؟

رئیس اتــاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران با اشــاره به برگزاری انتخابات دور نهم اتاق های 
بازرگانی کشــور، گفت: این انتخابــات فرصتی برای 

تجدید قوای بخش خصوصی کشور است.
غالمحسین شافعی در نشســت هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانــی ایران افزود: شــرایط پیش رو، مســوولیت 
اتاق های بازرگانی را بیشــتر خواهد کــرد و انتخابات 
اتاق، مجالی برای انتخاب شایســته نمایندگان بخش 

خصوصی کشور است.
وی با بیان اینکه حضور افــراد کارآمد در تصمیم های 
سرنوشت ساز اقتصادی بسیار موثر خواهد بود، خطاب 
به اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، گفت: 

اکنون بیش از هــر زمانی نیازمنــد ارتقای 
ســرمایه اجتماعی هســتیم پــس بیایید 

انتخاباتی سالم بر اساس اخالق را رقم بزنیم.
شافعی در بخش دیگری از ســخنان خود با 
تاکید بر اصالح مسیر اقتصاد کشور در بستر 
اقتصاد کالن، گفت: شرایط پیش آمده پس 
از تحریم هــا و خروج آمریــکا از برجام یک 

واقعیت را پیش چشــم همه فعاالن اقتصادی قرار داد 
و آن این بود که مسیر توســعه در کشور مسیری کامال 

ناصحیح بوده است. 
وی افزود: امروز کشــور نیازمند یــک اجماع همگانی 
در خصوص این واقعیت اســت که به جز در چند دوره 

خاص، مسیر پیموده شــده اقتصاد کشور به 
دلیل نبود دانش نظری کاربــردی در میان 
تصمیم گیران کشور، در مسیر توسعه کشور 
نبوده اســت.رئیس اتاق ایــران گفت: آنچه 
امروز ضامن توســعه اقتصاد است، قبول این 
واقعیت اســت که به جز دوره هایی، تصمیم 
گیران از دانش توســعه کافــی جهت اداره 
اقتصاد کشــور برخوردار نبودند؛ هر چند نقدهایی به 
همه دوره ها نیز وجود دارد.شــافعی با تاکید بر اینکه 
در این شــرایط باید از نخبــگان و صاحبــان دانش و 
تجربه دعوت شود، گفت: یکی از ریشه های مشکالت 
اقتصادی کشــور ضعف دانش کاربردی توسعه و بکار 

نگرفتن نخبگان اقتصادی کشــور است.وی ادامه داد: 
ریشه مشکالت اقتصادی کشور امروزه تنها در این یک 
مورد خالصه نمی شــود، بلکه با مجموعه ای از عوامل 
مواجه هستیم که مجموعه شــرایط کنونی را رقم زده 
است.رئیس اتاق ایران اظهار داشت: اثربخشی نخبگان 
هنگامی موثر است که تصمیم ســازی های اقتصادی 
کشــور از برایند دانش و تجربه یک جمع حاصل شود، 
نه اینکه نخبگان به صورت جزیره ای در گوشــه هایی 
از اتاق های خود به تنهایی به نتایجی رسیده و خواهان 
عملیاتی شدن آن باشند. بنابر این دعوت از نخبگان به 
صورت انفرادی نمی تواند به توســعه اقتصادی کشور 

کمک کند.

اتاق

انتخابات اتاق های بازرگانی، فرصتی برای تجدید قوای بخش خصوصی 
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آرامش بر بازار شب عید حاکم خواهد بود
 تشــکل های اتحادیه بارفروشان و میوه فروشــان در نشستی با رئیس 
اتاق اصناف ایران، اعالم کردند با تمهیداتی که تاکنون اندیشیده شده، 
»تامین، تهیه و توزیع میوه ایام پایانی ســال« با هیچ مشــکلی مواجه 

نخواهد شد و آرامش بر فضای بازار شب عید حاکم خواهد بود.
با نزدیک شــدن به روزهای پایانی ســال، بازار تامین کاالهای اساسی 
همچون مواد غذایی، میوه و پوشاک داغ اســت و هر کدام از مسئوالن 

راهکارهایی برای تامین این اقالم ارائه می کنند. 
البته در این میان نقش اصناف به عنــوان حلقه اتصال بین تولیدکننده 
و مصرف کننده چشــمگیر اســت و آنها نیــز پیشــنهادهایی در این 
زمینه دارند.براین اســاس نشســت دیروز رئیس اتاق اصناف کشــور 
با تشــکل های اتحادیه بارفروشــان و میوه فروشــان تهران به آخرین 

وضعیت تامین و توزیع مرکبات در ایام پایانی اختصاص داشت.
ســعید ممبینی در این نشســت گفت: با وجود اینکه متولی تنظیم و 
تامین بازار وزارت جهاد کشاورزی اســت اما اتاق اصناف نیز باید عالوه 
بر شــیوه مدیریت وافزایش شــبکه های توزیع، برای افزایش نظارت 
کاالهای پرمصرف و اقــالم مورد نیــاز مردم از جملــه مرکبات 
تصمیم هایی اتخاذ کند. در این نشست مقرر شد »از آن جا که احتمال 
افزایش قیمت مرکبات از جمله سیب و پرتقال در روزهای پایانی سال 
وجود دارد، در مکاتبه ای با وزارتخانه های جهاد کشــاورزی و صنعت، 
معدن و تجارت، درخواست ممنوعیت صادرات این اقالم مطرح شود تا 

تأمین آن ها با مشکل روبه  رو نشود.
همچنین تصمیــم گرفته شــد در مکاتبه ای با ســتاد تنظیــم بازار، 
درخواست شود میزان دقیق ذخیره سازی اقالم یادشده و سیاست های 
توزیعی این ستاد همراه با شــبکه های مورد نظر برای نظارت در سطح 

خرده فروشی به اتاق اصناف ایران اعالم شود. 
عالوه بر این، طرفیــن تایید کردنــد در صورت نیاز بــه تامین برخی 
میوه ها، مجوزهای الزم بــرای واردات آن به فعــاالن بخش خصوصی 

خوش نام و معتمد داده شود.

 سایپا روزانه ۲06۲ خودرو تولید و به بازار 
عرضه می کند

گروه خودروسازی سایپا اعالم کرد: در راســتای روند رو به رشد تولید، 
هفته گذشــته به صورت میانگین روزانه ۲ هزار و 6۲ دســتگاه خودرو 

تولید و به بازارعرضه شده و این روند ادامه دارد.
 این خودروســاز در هفته منتهی بــه ۲6 بهمن ماه امســال به صورت 
میانگین ۲۰6۲ دســتگاه خــودرو تولید کرد که این تعداد نســبت به 
هفته پیش از آن 45 درصد رشــد نشــان می دهد و نسبت به هفته اول 
بهمن ماه نیز ۹۰ درصد رشد داشته است.افزایش تولید و عرضه خودرو 
به بازار، در دستور کار همه شــرکت های تابعه قرار گرفته است؛ براین 
اساس هفته گذشته تیراژ تولید گروه سایپا که بسیار کاهش یافته بود، 
به بیش از ۲ هزار دستگاه رسید که رکوردی در تولید 6 ماهه این شرکت 
محسوب می شــود.این افزایش تولید با حمایت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و همکاری شرکت های قطعه ســازی صورت گرفته و تداوم این 
حمایت ها موجب ادامه روند افزایشــی تولید خواهد شــد و در نتیجه 
بخش زیادی از خودروهای ثبت نامی تحویل خریداران شده که باعث 

ایجاد تعادل قیمت در بازار می شود.
در روزهای گذشــته قیمت انواع خودرو رشــد فزاینــده ای را تجربه 
کرد که دســت اندرکاران بازار، محدودیت در عرضه خودرو از ســوی 
خودروسازان، بازگشــت دالالن و واســطه ها به بازار و نبود نظارت از 

سوی دستگاه های متولی را سه عامل اصلی آن عنوان کردند.
مصطفی خان کرمی معاون بازاریابی و فروش ایــران خودرو نیز اعالم 
کرد، میزان تعهدهای معوق این شرکت با تحویل روزانه بیش از یکهزار 
و 5۰۰ دستگاه خودرو تا پایان ســال کاهش خواهد یافت.از آغاز امسال 
تا پایان دی ماه ۸۱۲ هزار و ۹۷۹ دســتگاه انوع خودرو در کشور تولید 

شد که در همسنجی با پارسال ۳5.4 درصد کاهش نشان می دهد.

 سرپرست سازمان امور مالیاتی کل کشور 
منصوب شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی محمدقاســم پناهی را به عنوان 
سرپرست سازمان امور مالیاتی کل کشور منصوب کرد.

فرهاد دژپســند در این حکم، پناهی را با حفظ ســمت به سرپرســتی 
سازمان امور مالیاتی منصوب کرده است.

قائم مقام ســازمان امور مالیاتی کشور و دســتیار ویژه رئیس کل این 
سازمان، از جمله سوابق اجرایی پناهی به شمار می رود.

پیش از این، ســیدکامل تقوی نژاد ریاست کل ســازمان مالیاتی را به 
مدت پنج ســال برعهده داشــت که دیروز به ســمت معاون توســعه 
مدیریت و منابع و سرپرست معاونت برنامه ریزی  راهبردی و هماهنگی 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد.

 پاسخ نوبخت به اما و اگرهای یارانه
 4۲00 میلیاردی

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور گفت: هــر ماه 4۲۰۰ 
میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی پرداخت می شود اما این رقم فقط 

مربوط به یارانه 45 هزار و 5۰۰ تومانی واریزی به ازای هر فرد نیست.
محمد باقر نوبخت رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور در 
واکنش توییتری به شــبهاتی که در مورد رقــم 4۲۰۰ میلیارد تومانی 
یارانه ها پاســخ داد. وی تصریح کــرد: این یارانه فقــط مربوط به مبلغ 
45 هزار و 5۰۰ تومانی نیســت که به ۷۸ میلیون نفر پرداخت می شود؛ 
حدود ۷۰۰ میلیارد تومــان نیز برای افزایش یارانــه خانوارهای تحت 
پوشــش کمیته امداد و بهزیستی براســاس جدول مصارف تبصره ۱4 

بودجه ۹۷ پرداخت می شود.
دولت هر ماه بــرای پرداخت یارانــه نقدی به ۷۸ میلیــون نفر ۳54۹ 
میلیارد تومان به حساب سرپرستان خانوارها واریز می کند که با ۷۰۰ 
میلیارد تومانی که به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 

پرداخت می شود، مجموع آن به 4۲۰۰ میلیارد تومان می رسد. 

۱33 هزارتن گوشت قرمز وارد کشور شد
یک مقام مسئول وزارت جهاد کشــاورزی از واردات ۱۳۳ هزار تن انواع 
گوشت قرمز در دهه نخست بهمن ماه امســال خبرداد و گفت: بر اساس 
آمار گمرک، امســال ۹۷ هزار تن گوشت منجمد گوســاله، ۳6 هزارتن 
الشه گوشت گوسفندی به کشــور وارد شد که نســبت به مدت مشابه 
پارسال ۱46 درصد افزایش دارد.مســعود بصیری مدیرکل دفتر تامین، 
توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی افزود: سال 
های گذشــته نیز بین ۱4۰ تا ۱6۰ هزار تن گوشــت مورد نیاز کشور از 
طریق واردات تامین شده بود، اما این میزان واردات برای مصرف صنفی، 
صنعت، پادگانها، بیمارستانها، رســتورانها و غیره بود، اما اکنون به دلیل 

افزایش قیمت، گوشت های وارداتی در سبد خانوار قرار گرفته است.
به گفته وی، گوشت وارداتی گوســفندی و گوساله با ارز 4۲۰۰ تومانی 
در قالب الشه، منجمد، بســته بندی و دام زنده وارد کشور می شود و به 
علت اختالف قیمت گوشــت قرمز، تولید داخل با وارداتی تنظیم بازار، 

اقشار مختلف به سمت خرید گوشت تنظیم بازار سوق پیدا کرده اند.
وی گوشــت قرمز مورد نیاز کشور را ســاالنه حدود ۹6۰ هزار تن ذکر 
کرد و اظهارداشت: تولید داخلی گوشت قرمز کاهش نیافته و ۱۲ تا ۱۳ 

درصد نیاز کشور به این محصول از طریق واردات تامین می شود.

میز خبر

۲ طرح مهم پاالیشــی فاز ســوم پاالیشــگاه میعانات 
گازی ســتاره خلیج فارس و پــروژه افزایــش تولید 
پاالیشــگاه نفت بندرعباس امروز )دوشنبه( با حضور 

رئیس جمهوری به بهره برداری می رسد.
همزمــان بــا چهلمیــن ســالگی پیــروزی انقالب 
اسالمی، فاز ســوم پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس که 
بزرگ ترین طرح پاالیشــی کشــور در طول 4۰ سال 
گذشــته به شــمار می رود و نیز پروژه بهبود کیفیت 
بنزین و گازوییل پاالیشــگاه بندرعباس به عنوان یک 
پروژه مهم زیســت محیطی با حضور حســن روحانی، 

رئیس جمهوری افتتاح خواهد شد.
طرح ساخت پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس به عنوان 

مدرن ترین پاالیشــگاه خاورمیانه در ســال 
۱۳۸5 در مساحتی حدود ۷۳۰ هکتار در ۲5 

کیلومتری غرب بندرعباس کلید خورد.
تامین خوراک این پاالیشــگاه توســط خط 
لوله ای به طول ۳۸۸ کیلومتــر و به قطر ۹۰ 
ســانتی متر با ظرفیت دریافــت 5۰۰ هزار 
بشکه انجام می شود که از مناطق سخت گذر 

استان های بوشهر، فارس و هرمزگان می گذرد.
حفــظ و اســتمرار عملیــات برداشــت گاز از میدان 
مشــترک پارس جنوبی، کاهش آالینده های زیست 
محیطــی و تضمیــن خودکفایــی کشــور در تامین 
فرآورده های راهبردی انــرژی مانند بنزین، گازوییل، 

گاز مایع، هیدروژن، گوگرد و ســوخت جت 
و توجه به تولیــد و صــادرات محصوالت و 
ایجاد اشتغال پایدار در اســتان هرمزگان از 
مهم ترین اهداف این ابرپروژه پاالیشــی در 

کشور بوده است.
بــا افتتــاح فاز ســوم پاالیشــگاه ســتاره 
خلیج فارس، روزانــه 45 میلیون لیتر بنزین 
یورو 5 در این پاالیشگاه تولید خواهد شد که مطابق با 

5۰ درصد بنزین مصرفی در کشور است.
عملیات ســاخت فاز چهارم این پــروژه عظیم ملی که 
نقشــی راهبردی در توازن انرژی کشــور و منطقه ایفا 
کرده و ایــران را از واردکننده بنزین به صادرکننده این 

محصول راهبردی تبدیل می کند، آغاز شده است.
تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر گازوییل و نفت ســفید و 
سه میلیون لیتر فرآورده گاز مایع از دیگر دستاوردهای 
راه اندازی فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس است.
اســتفاده ۷۰ درصدی از تجهیــزات تولیدی داخلی، 
اجرا توســط نیروهای داخلی، بهره گیری از نیروهای 
جوان متخصص، کمک به ارتقای شاخص های محیط 
زیســت با تولید فرآورده های باکیفیت، تقویت قدرت 
دیپلماســی و ثبت رکوردهای بی نظیر در راه اندازی از 
جمله ویژگی های بارز پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به 
شــمار می رود که این پروژه عظیم را به یک طرح ملی 

تبدیل کرده است.

معاون پیشــین مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اســالمی تصریح کرد: باید اســتفاده از کارت سوخت 
اجباری شود و اگر فردی از کارت سوخت جایگاهداران 

استفاده کرد، مبلغ اضافی پرداخت کند.
محمدرضا محمدخانی در گفت و گو با ایرنا افزود: باید 

از افراد فاقد کارت سوخت مبلغ اضافی دریافت کرد.
محمدخانی اضافــه کرد: به عنوان مثــال به جای نرخ 
لیتری یک هزار تومان بــرای بنزین از وی ســه هزار 
تومان برای هــر لیتر دریافت شــود تا بدیــن ترتیب 

استفاده از کارت سوخت همگانی شود.
وی افزود: پیشــنهاد می کنم افراد پرمصرف عوارض 
آلودگی پرداخــت کنند؛ زیرا هوا را بیشــتر از دیگران 

آلوده می کنند، همچنیــن آنها باید عوارض 
اســتفاده از زیرســاخت های جــاده ای را 
بپردازنــد زیرا جــاده ها را بیشــتر تخریب 
می کنند.محمدخانی یــادآوری کرد: مردم 
نظر مساعدی نســبت به افزایش نرخ مالیات 
ندارند؛ بنابراین نباید نرخ بنزین یا مالیات را 
باال برد، بلکه باید به سراغ دریافت عوارض 

از پرمصرف ها رفت.معاون پیشین مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: اگر کارت سوخت به 
طور کامل استفاده می شد اکنون می توانستیم آماری 
جامع و کامــل از وضعیت مصرف ســوخت و بنزین در 
کشور داشته باشــیم و از طریق آن مشخص می شد که 

چه کسانی پرمصرفند.
وی با بیان اینکه ســامانه کارت سوخت، یک 
طرح تکمیلی نیز داشت که هیچ وقت به اجرا 
گذاشته نشد، توضیح داد: بر اساس آن طرح 
تکمیلی، خودروها برای ســوخت گیری در 

پمپ بنزین ها باید شناسایی می شدند.
محمدخانی افزود: بر اســاس این طرح، پس 
از ورود خودرو به پمپ بنزین، عالوه بر کارت سوخت، 
خودرو نیز باید شناســایی و تایید می شد و پس از آن 

سوختگیری امکان می یافت.
این کارشناس انرژی اضافه کرد: در صورت اجرای این 
طرح مشخص می شد که هر خودرو چه میزان سوخت 

مصرف می کند و چه افرادی پرمصرفند.
معاون پیشــین مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اســالمی تاکید کرد برای اجــرای طرح های مدیریت 
ســوخت در گام نخســت باید آمار مصرف سوخت از 

طریق کارت سوخت استخراج شود.
وی ادامه داد: در گام بعد باید به ســراغ تحلیل وضعیت 
مصرف و همچنین تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی 
رفت تا تصمیم درستی را برای مدیریت مصرف سوخت 
اتخاذ کرد.محمدخانی یادآوری کرد: طرح هایی مانند 
اختصاص روزی یک لیتر بنزین برای هر نفر، طرح های 
فاقد کارشناسی هستند و باعث گسترش بی اعتمادی 

در جامعه شده و سرمایه اجتماعی را کاهش می دهند.

نفت

سوخت

سمیه رســولی  اگرچه وزیــر اقتصاد و 
نمایندگان مجلس از آزادســازی ســهام 
عدالت در آینده ای نزدیک خبر داده اند، اما 
رئیس کل سازمان خصوصی سازی نسبت 
به آزادسازی ســهام عدالت طی سال جاری 

چندان امیدوار نیست.
۱۲ ســال از زمان ورود سهام عدالت با شعار 
»توزیع عادالنه ثروت دولت بین قشــرهای 
مختلف جامعه« و »گســترش سهم بخش 
تعاون در اقتصاد ایران« بــه اقتصاد ایران 

می گذرد.
ســهام عدالــت که بــه معنــای واگذاری 
بالعوض سهام شرکت های دولتی به مردم 
و افراد کم توان جامعه و شــریک شدن آنها 
در درآمدهای دولت اســت،  4۹ میلیون و 
۲۲6 هزار و ۱۹۳ ایرانی را در بر می گیرد که 
البته از این تعداد بیش از ۲ میلیون نفر فوت 
شده اند اما با توجه به اینکه افراد فوت شده 
نیز کماکان ســهامدار سهام عدالت هستند 
و ورثه آنها حق اســتفاده از ســهام عدالت 
متوفیان را دارند، فهرست مشموالن سهام 
عدالت همان عدد 4۹ میلیون و ۲۲6 هزار و 

۱۹۳ نفر است .
البته تاکنون ســهام عدالت نتوانسته است 
چندان در مســیر اصلی خود قــرار گیرد، 
چراکه طی ۱۲ سال گذشته این سهام ارزش 
انتقال )خرید و فــروش( و ارزش مدیریت 
نداشته و اگر هم ســودی به آن تعلق گرفته 
بسیار ناچیز بوده است چراکه به عنوان مثال 
در ســال گذشــته برای یک میلیون تومان 
ســهام عدالت ســود »۱5۰ هزار تومانی« 
واریز شد و امسال نیز قرار است این عدد یه 

» ۱۷5 هزار تومان« افزایش یابد.
ضمن اینکه هنوز مشــموالن سهام عدالت 

صرفا ثبت نام شده ســهام عدالت هستند و 
سازمان خصوصی سازی به صورت مجازی، 
سود را از 4۹ شرکت ســرمایه پذیر دریافت 
و به صورت علی الســویه میان سهام داران 

تقسیم می کند.
در همین راســتا از سه ســال پیش پروژه 
آزادسازی سهام عدالت کلید خورد تا از این 

طریق مالکیت سهام به مردم منتقل شود.
در این راســتا ۱۳ ماه پیــش دولت الیحه 
ساماندهی ســهام عدالت را به مجلس ارائه 
کرد تــا نماینــدگان با بررســی دقیق آن، 
در خصوص آزادســازی ســهام عدالت 
تصمیم گیری و پس از سال ها این سهام را 

به مردم منتقل کنند.

با این حال و با گذشــت بیش از یک ســال 
از ارائــه الیحه مذکــور به مجلــس، هنوز 
نمایندگان در خصوص سازوکار آزادسازی 
ســهام عدالت به جمــع بندی نرســیده اند 
و اگرچــه در مصاحبــه هــای مختلف از 
تمایل مجلــس و نهادهــای حاکمیتی به 
آزادسازی هرچه ســریع تر سهام عدالت 
خبر داده اند امــا در عرصه عمــل، هنوز 

اقدامی انجام نشده است.

وعده پورابراهیمی: آخر بهمن
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 
اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی 
ســوم بهمن ماه درباره آزادســازی سهام 

عدالت گفته بود: »پیشــنهاد آزادســازی 
ســهام عدالت در کشــور در غالب گزارش 
کمیسیون اقتصادی و وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی بــه شــورای عالــی هماهنگی 
اقتصادی کشــور ارائه شــد که در صورت 
موافقت اعضای این شــورا و پس از آن تأیید 
مقام معظم رهبری امیدواریم طی دو هفته 
آینده آزادســازی ســهام عدالت براساس 
جــدول زمانبنــدی عملیاتی شــود. ما در 
مجلس و در کمیسیون اقتصادی به صورت 
جدی به دنبال این هســتیم که در آستانه 
چهلمین ســال پیروزی انقالب اســالمی 
موضوع انتقــال قطعی مالکیت ســهام به 

مردم را عملیاتی کنیم.«

وعده وزير اقتصاد: آخر سال
پس از این اظهارنظر، ۲۰ روز بعد نیز فرهاد 
دژپســند وزیر امور اقتصــادی و دارایی از 
آزادســازی ســهام عدالت تا یک ماه آینده 
خبر داد و گفــت: »تالش داریم تا ســهام 
عدالتی کــه مردم دارنــد را آزاد کنیم تا آن 
را اگر دوست دارند بفروشند و به یک کاالی 

سرمایه ای تبدیل کنند.«
بر پایه ایــن گزارش، علی رغــم تاکید وزیر 
امور اقتصادی و دارایی و رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس بر آزادسازی سریع سهام 
عدالت، اما با توجه به اینکه در فصل بودجه 
قرار داریم، احتمال اینکه ســهام عدالت در 
پایان ســال جاری و یا ابتدای سال جدید، 
آزاد شود بســیار پایین اســت؛ چه بسا که 
رئیس کل ســازمان خصوصی ســازی نیز 
آزادسازی سهام عدالت تا پایان سال جاری 

را دور از واقعیت عنوان می کند.

سازمان خصوصی سازی: بعید است 
مجلس فرصت بررسی پیدا کند

میرعلی اشرف پوری حســینی در گفتگو با 
رادیو گفــت: در تصمیم گیــری در رابطه با 
آزادسازی ســهام عدالت تردید و اختالف 
نظر وجــود دارد که این موضــوع موجب 
تاخیر  ۳ ساله در آزادســازی سهام عدالت 

شده و ما نیز از این موضوع ناراحت هستیم.
رئیس کل ســازمان خصوصی سازی گفت: 
با توجه به این که در حال حاضر نمایندگان 
مجلــس در حــال تصویب بودجه ســال 
آینده هســتند، بعید به نظر می رسد الیحه 
ســاماندهی ســهام عدالت تا پایان امسال 
در مجلس به تصویب برســد. بــا این حال 

امیدواریم در اولین فرصت این اتفاق بیفتد.

خريــدار  پرداخت به موقــع چک های 
سررسید شده، قبوض آب، برق، گاز و تلفن، 
اقساط تسهیالت بانکی، شــهریه مدارس 
فرزندان، دغدغه همیشگی شهروندان است 
که اکنون بانک مرکزی قصــد دارد آن را در 
قالب سیستم »برداشــت مستقیم« سامان 

بدهد.
اوایل بهمن ماه امســال بود که عبدالناصر 
همتی رئیس کل بانک مرکزی در همایش 
بانکــداری الکترونیــک از اجرایی شــدن 
»برداشت مســتقیم« در نظام بانکی کشور 
خبر داد و گفت: یکی از اتفاقاتی که می تواند 
تاثیر مهمی بر توسعه کسب و کارها داشته 
باشد، خدمات برداشت مستقیم است و این 
در اغلب بانک های کشــور عملیاتی شده و 
می تواتیم آن را به عنوان یک ابزار و بســتر 
مهم در توســعه کســب و کارهای نوپا و یا 

همان استارتاپ ها به کار بگیریم.
وی افــزود: ما مطمئنیــم با راه انــدازی و 
اســتفاده از این سیستم توســط کاربران و 
کسانی که درصدد توسعه کسب و کارهای 
خود هســتند، دغدغه های ایــن فعاالن از 
نظر جمع آوری وجــوه از بین خواهد رفت؛ 
در واقع دغدغه جمع آوری وجوه ناشــی از 

کسب و کار دیگر وجود نخواهد داشت.
پس از آن محمدجــواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات از اجرایی این 
سیستم در ۱۸ بانک کشــور خبر داد و ابراز 
امیدواری کرد که با توســعه آن بخشــی از 
مشــکالت و موانع پیش روی فعاالن کسب 

و کارهای نو برداشته شود.
حال پرســش این اســت که »برداشــت 
مستقیم« )direct ebit( چیست که تا این 
میزان می تواند نه فقــط در زندگی روزمره 
شــهروندان بلکه در فرآیند خدمات رسانی 

کسب و کارها نیز موثر باشد؟
برداشت مستقیم به عملیاتی گفته می شود 
که بــا اســتفاده از آن، مشــتری می تواند 
پرداخت های مورد نیاز خــود را انجام دهد. 
در این عملیات، مشــتری به کارگزار، اجازه 
برداشت از حســاب خاصی را برای پرداخت 
هزینه هایی مانند صورتحســاب قبض، در 
قالب یک دستور پرداخت، صادر می کند و 
در قبال آن بانک بابت هر تراکنش درصدی 
را به عنــوان کارمزد از کارگــزار دریافت 
می کند.کارشناســان حوزه فناوری های 
مالی پیش بینی مــی کنند با توســعه این 
روش می توان تا ۲ میلیــون تراکنش بانکی 

را بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتریان از 
بین برد که خود کمک شایانی به نظام های 

پرداخت خواهد بود.
اجــرای ایــن طــرح از اوایــل دهــه نود 
خورشــیدی در دســتور کار بانک مرکزی 
قرار داشت اما از آنجا که این کار آن نیازمند 
یک پورتــال جامع بود که مشــتری بتواند 
اطالعات دقیق از برداشــت حســاب خود 
داشته باشــد، اجرای آن به طول انجامید و 
اکنون به صورت آزمایشــی در برخی شعب 

منتخب بانکی در حال اجراست.
آنگونه که کارشناسان بانکی نوید می دهند، 
با اجرای کامل این طرح، دغدغه های روزمره 

افراد برای پرداخت قبــوض آب، برق، گاز، 
تلفن و دیگر خدمات، اقســاط تســهیالت 
بانکــی، چــک هــای صــادره و دیگر 
پرداخت های دوره ای افراد از بین می رود.

برداشت مستقیم چگونه کار می کند؟
یک مقام آگاه در شبکه بانکی درباره مزیت های 
برداشت مستقیم به ایرنا توضیح داد: در این 
شــیوه فرد یک بار به بانک مراجعه کرده و 
فرم های مخصوص به این نوع برداشت ها را 
تایید می کند؛ یعنی با این کار به بانک اجازه 
می دهد که ماه به ماه بــرای پرداخت های 
مورد نظر وی، از حســابش برداشت کرده و 

پرداخت ها را انجام دهد.
وی که خواســت نامش ذکر نشــود، تاکید 
کرد: برای نمونه افراد حقــوق بگیر ممکن 
است اقساط تســهیالت بانکی از بانک های 
مختلف داشــته باشــند و یا برای پرداخت 
شــهریه فرزندان خــود تعــدادی چک به 
مدرسه داده باشــند؛ برداشت مستقیم این 
امکان را می دهد کــه در تاریخ های خاص 
برداشــت ها از حســاب افراد انجام شود و 
نیازی به عملیات بانکی از ســوی مشتری 

نباشد.

برداشت مستقیم با اطالع مشتری 
خواهد بود

این مقام آگاه در شــبکه بانکی بــا تاکید بر 
اینکه اکنــون این طرح در شــعب منتخب 
بانک ها به صورت آزمایشــی اجرا شده و در 
مرحله بعدی باید در ســطح شعب آزمایش 
شود تا به مرحله اجرای فراگیر برسد، افزود: 
اجرای این طرح بر مبنــای نظام کارمزدی 
خواهد بود یعنی بابــت خدمتی که ارایه 
می شــود، بانک از مشــتری کارمزد اخذ 
خواهد کرد که البته هنوز میزان آن تعیین 
نشده اســت.وی گفت: ســه مرحله برای 
برداشــت مســتقیم طراحی شــده است؛ 
مرحله نخســت به بازپرداخت تســهیالت 
بانکی مشــتریان اختصاص دارد؛ در مرحله 
دوم پرداخت به اشــخاص در این سیستم 
تعریف می شود و در گام نهایی قبوض شرکت های 

خدماتی تحت پوشش قرار می گیرد.
این فعال بانکــی درباره مرحلــه »پرداخت به 
اشــخاص« چنین توضیح داد: در این مرحله 
می توان پرداخت مســتاجر بــه صاحب خانه 
یا شــهریه مدارس فرزندان و حتــی پرداخت 
اقســاط خرید از فروشــگاه ها را تعریف کرد تا 
دیگر نیازی به صدور چک برای این امور نباشد.
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پیشنهاد دریافت عوارض از پرمصرف ها به جای افزایش قیمت بنزین



مدیرعامل بانک توسعه صادرات اعالم كرد

جایزه بانکی به صادرکنندگان خوش قول

بازار
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 3
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rدوشنبه        29 بهمن 1397    شماره 273

بیمه دانا بیش از ۲6 هزار میلیارد ریال حق بیمه 
تولید کرد

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانــا آمار عملکرد ۱۱ ماهه 
این شرکت را اعالم کرد.

به گزارش روابــط عمومی بیمه دانــا، دکتر ابراهیــم کاردگر در جمع 
خبرنگاران و اصحاب رسانه با تشریح عملکرد این شرکت از ابتدای سال 
جاری تا پایان بهمن ماه امســال گفت: در این مدت بیــش از ۲6 هزار 
میلیارد ریال حق بیمه تولید شــده که بیش از ۱۲هــزار میلیارد ریال 
آن مربوط به دوره زمانی مهر تا پایان بهمن ماه ســال جاری اســت که 
این آمار حاکی از تالش جمعی کارکنان بــرای افزایش تولید حق بیمه 
در ماه های پایان سال بشــمار می رود.وی، حق بیمه دریافتی 6 ماه اول 
امســال را بیش از ۱۳هزار میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: در بهمن ماه 

امسال نیز بیش از  ۲هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید شده است.
دکتر کاردگــر، در ادامه بــه اجرای طرح مهــر دانا با همــکاری بانک 
قرض الحسنه مهر ایران اشاره کرد و گفت: این طرح به منظور رفاه حال 

شهروندان و نیز حمایت از سبد اقتصاد خانواده ها تهیه شده است.
 وی اظهار داشت: طبق این تفاهم نامه که برای اولین بار در صنعت بیمه 
و بانک کشور اجرا می شــود، اقشــار مختلف جامعه از جمله رانندگان 
ناوگان حمل و نقل عمومی کشــور و تمامی ســهامداران سهام عدالت 
می توانند بدون مراجعه به بانک، به دفاتر نمایندگی بیمه دانا در سراسر 
کشــور مراجعه کرده و بدون ضامن، تســهیالت بانکی دریافت کرده و 

نسبت به تهیه بیمه نامه های مورد نیاز خود اقدام کنند.
مدیرعامل بیمه دانا، اجرای طرح مهر دانــا را حرکت جدیدی در نظام 
بیمه و بانکداری اسالمی برشــمرد و ابراز امیدواری کرد: با بهره مندی 
مــردم از این طــرح، ضمن افزایــش ضریب نفــوذ بیمــه در جامعه، 
بیمه نامه های شخص ثالث، بدنه و آتش ســوزی این شرکت با دریافت 

تسهیالت بانکی، به راحتی تهیه و در اختیار جامعه هدف آن قرار گیرد.
مهر دانا، طرحی اســت که بین بیمه دانا و بانک قرض الحسنه مهر ایران 
منعقد شده که به موجب آن قشر وســیعی از جامعه از جمله رانندگان 
ناوگان حمل و نقل عمومــی، به دفاتر نمایندگی بیمه دانا در سراســر 
کشــور مراجعه کرده و می توانند بدون کارمزد و مراجعــه به بانک، با 

دریافت تسهیالت مالی، بیمه نامه های مورد نیاز خود را تهیه کنند.«
در حال حاضر بیمه دانا با وجود 6۱ شــعبه، یک هزار و ۹۸۷ نمایندگی، 
۳5 شــرکت نمایندگی، ۱۱5 نمایندگی فروش ویــژه بیمه عمر، 6۷۰ 
کارگزاری و سه دفتر فرعی با در دست داشــتن حدود ۷/۷ درصد بازار 
بیمه کشور، خود را به عنوان ســومین شرکت بزرگ بازار بیمه کشور به 

همگان معرفی کرده است.

کالهبرداری استارت آپی درالبرز
 رئیس پلیس فتای استان البرز از دستگیری باندی خبر داد که در قالب 
یک اســتارت آپ اقدام به فروش خودرو »هیوندای آوانته« زیر قیمت 

می کردند.
سرهنگ محمد اقبالی در نشســتی خبری با تأکید بر اینکه شهروندان 
باید در اســتفاده از فضای مجازی مراقبت بیشــتری داشــته باشند، 
اظهار کرد: به روزهای پایانی ســال نزدیک می شــویم بهتر اســت در 

پرداخت های الکترونیکی دقت بیشتری داشته باشیم
وی از دستگیری یک باند پنج نفره خبر داد که از طریق درگاه اینترنتی 
و اپلیکیشــن به صورت کاله برداری برای کودکان بهشــت مبالغی را 
جمــع آوری می کردند.رئیس پلیس فتای اســتان البــرز اضافه کرد: 
شــهروندان به دلیل خیرخواهی مبالغی را پرداخــت می کردند که در 
ابتدا برای پرداخت با مشکل روبرو می شدند و به آن ها اعالم می شد که 
مبلغی پرداخت نشده درحالی که بعد از مدت اندکی مبالغ بسیار زیادی 

از کارت بانکی آن ها برداشت می شده است.
ســرهنگ اقبالی تأکید کرد: با همکاری نیروهای پلیس توانستیم پنج 
نفر را دستگیر و روانه زندان کنیم، این افراد در استان های تهران و البرز 

مستقر بوده و رنج سنی آن ها بین ۲۸ تا ۳5 سال است.
وی در بخش دیگری با تأکیــد بر اینکه پرونده متهمــان هنوز مفتوح 
اســت، گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۰ نفر شــاکی شناسایی شده و 
احتمال افزایش شاکیان نیز وجود دارد.رئیس پلیس فتای استان البرز 
در ادامه به دســتگیری باندی که در یک اســتارت آپ اقدام به فروش 
خودرو »هیوندای آوانته« زیر قیمت می کردنــد خبر داد و گفت:  افراد 

متهم خودرو موردنظر را زیر قیمت بازار برای فروش ارائه می کردند.
به گفته ســرهنگ اقبالی متهمان این پرونده علت ایــن اقدام خود را 
بیماری یکی از افــراد خانواده اعالم می کردند و بــرای اینکه خریدار از 
خرید خود پشیمان نشــوند مبلغ پنج تا ۱۰ میلیون تومان بابت بیعانه 

دریافت و پس ازآن به تلفن خودپاسخ نمی دادند.
وی با اشــاره به اینکه کارت های استفاده شــده بــرای دریافت پول از 
کارتن خواب های سطح شهر اجاره گرفته می شــد، گفت: در ارتباط با 
این پرونده ۲5 نفر شــاکی هســتند و 4 نفر نیز دستگیرشده اند.رئیس 
پلیس فتای استان البرز عنوان کرد: در کشور و در جرائم فضای مجازی 
اولین جرم برداشــت غیرمجاز است، از شــهروندان می خواهیم برای 

پرداخت ها از طریق درگاه های اینترنتی دقت بیشتری داشته باند.

افزوده شدن 4 مرکز جدید به دانشگاه 
علمی کاربردی البرز

 پیمان دانش کار آراســته با بیان اینکه در حال حاضر ۲۷ هزار دانشجو 
در ســطح مراکز دانشــگاهی علمی کاربردی البرز تحصیل می کنند، 
 گفت: 4 مرکز جدیــد به فعالیت های توســعه ای دانشــگاهی علمی 

کاربردی البرز افزوده خواهد شد.
پیمان دانش کار آراسته  رئیس دانشــگاه علمی کاربردی استان البرز 
در حاشیه برگزاری نخستین جشــن دانش آموختگان دانشگاه جامع 
علمی کاربردی اســتان البرز در جمع خبرنگاران اظهــار کرد: امروز از 
یکصد نفر فارغ التحصیالن منتخب مراکز دانشــگاهی علمی کاربردی 
البرز تقدیر شده است این در حالی اســت که در کنار آن از دانشجویانی 
که در جشنواره های مختلف فرهنگی موفق به کسب مقام شده اند نیز 

تجلیل کرده ایم.
وی افزود: بر اســاس تعداد دانشــجویان و با احتســاب تعداد 
فــارغ التحصیالنی که هــر کدام از مراکز دانشــگاه علمی کاربردی 
استان البرز هستند ظرفیت و سهمیه را برای معرفی فارغ التحصیالن 
منتخــب تعیین کرده ایم کــه در این خصوص نســبت به آن اقدام 

کرده اند.
رئیس دانشگاه علمی کاربردی اســتان البرز با بیان اینکه در هر کدام از 
مراکز علمی کاربردی البرز نیز مراســمی جداگانه و به منظور تجلیل از 
تمامی فارغ التحصیالن این دانشگاه برگزار می شود، افزود: شاخصه هایی 
که مالک انتخاب دانشــجویان منتخب بوده است موفقیت هایی است 

که آنها در زمان تحصیل در حوزه های مختلف کسب کرده اند.
دانش کار آراســته گفت: تعدادی رشــته تحصیلی جدید به ظرفیت 
مراکز دانشــگاهی ما افزوده شده اســت به گونه ای  هر مرکز از یک تا 5 

رشته جدید بر حسب ظرفیت خود خواهد داشت.
 وی ادامه داد: در مقابل یک ســری رشته هایی که از گذشته در دانشگاه 
علمی کاربردی  بود و ظرفیت شغلی جامعه برای این موارد پر شده است 

قاعدتا از مجموعه رشته های دانشگاه حذف شده است.
این مسئول با تاکید بر اینکه دانشــگاه علمی کاربردی مهارتی و شغل 
محور اســت، گفت: در نتیجه این اهداف اگر شــغل مورد نظر در بازار 
اشباع شده باشــد به یقین در آن رشته دانشــجویی نمی پذیریم و در 
مقابل بر حسب نیاز جامعه رشته های جدیدی تدوین و تصویب شده و 

به اجرا گذاشته می شود.

میز خبر

نماینده عالی دولت در اســتان البــرز گفت: گفتمان 
اتحاد و انسجام مردم و مســئوالن برای حل مشکالت 
و ارتقا معیشت و آرامش در استان تعمیم یافته و هویدا 

است.
دکتر شهبازی در جلســه تخصصی کارگروه اشتغال 
استان که در سالن شهدای دولت اســتانداری برگزار 
شد، با گرامیداشــت ایام اهلل دهه مبارک فجر و تبریک 
جشن چهل سالگی انقالب اســالمی افزود: از تمامی 
مردم و مســئوالنی که در جهت برپایی باشــکوه این 

جشن ملی حضور و فعالیت داشتند، قدردانی می کنم.
وی با اشــاره به برگزاری بیســت و هشــتمین دوره 
مسابقات بین المللی بدمینتون به میزبانی البرز، ادامه 
داد: این دوره از مســابقات در کمال آرامش و امنیت با 
حضور شــرکت کنندگانی از حدود ۲۰۰ کشور جهان 
برگزار شد.دکتر شهبازی با بیان اینکه آینه تمام نمای 
اقتصاد کشــور متاثر از جمعیت فعال جامعه در عرصه 
اشــتغال اســت، گفت: اکنون فرصت شــعار و نظریه 
پردازی نیســت، بلکه باید بر اساس راهبردهای تعیین 

شده وارد اقدامات عملیاتی شویم.
وی افزود: گفتمان اتحاد و انســجام مردم و 
مسئوالن برای حل مشکالت و ارتقا معیشت 
و آرامش در اســتان تعمیم یافتــه و هویدا 

است.
اســتاندار البــرز اضافــه کــرد: در مباحث 
اقتصادی بســیار منســجم و با برنامه ورود 

کرده ایم ولی در این میان از بخش سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی استان نیز غافل نیســتم و در این زمینه نیز 

طرح، برنامه و جلسات بسیاری وجود دارد.
وی گفت: بخش خصوص البرز بعنوان موتور پیشــران 
اقتصاد کشــور، در ســایه حمایت مســئوالن استان 
فعالیت می کنند.دکتر شهبازی افزود: از نگاه حامیانه 
بانک های البرز قدردانی کرده و انتظار می رود که طی 
تعاملی سازنده، طرح های انباشته شده، در اسرع وقت 

تعیین تکلیف شود.
وی عنوان کــرد: دولت حامی تولیدکنندگان اســت، 
انتظار مــی رود بازپس گیری اســتاندارد از 4۲ واحد 

تولیدی تهــران مورد بازنگری قــرار گیرد، 
تولیدکنندگان در شــرایط کنونی به فرصت 

نیاز دارند.
اســتاندار البرز گفت: به دنبال آمارســازی 
نیســتیم بلکه آمارهای موثق از مراجع ذی 
ئه  صالح بــرای تنویر افــکار عمومی ارا
می شــود. وی افــزود: یکــی از معضالت 
بیکاری در جامعه، بروز و ظهور آســیب های اجتماعی 
اســت از این رو با اشــراف دقیق به این امر با جدیت به 

دنبال ایجاد و ثبات فرصت های شغلی هستیم.
دکتر شهبازی خاطرنشــان کرد: در استان فرش قرمز 
بــرای فعالیت بخــش خصوصی پهن اســت و تمامی 
دســتگاه ها موظف به ایجاد تســهیل در روند رشد و 
توســعه ســرمایه گذاری و فعالیت بخــش خصوصی 
هستند.وی گفت: در سایت اســتانداری البرز لینکی 
برای ارتباط مســتقیم فعــاالن بخــش خصوصی با 
اســتاندار البرز ایجاد شــده که مــوارد و موضوعات 

مطروحه مورد پیگیری قرار می گیرد.

اســتاندار البرز افزود: برای کمک به تســریع کاهش 
وابســتگی به نفت در بودجه، باید به سمت حمایت از 

بخش خصوصی و افزایش صادرات غیرنفتی برویم.
وی ادامه داد: ایجاد بازارچه های عرضه صنایع دستی و 
تولیدات خانگی در تمامی شهرستان ها در دستور کار 
قرار گیرد.دکتر شــهبازی گفت: با توجه به ایام پایانی 
سال، دســتگاه های دولتی و خصوصی به جد درصدد 
پرداخــت مطالبات معقول پرســنل باشــند تا خاطر 
فعاالن این عرصه مکدر نشــود.وی با اشــاره به اینکه 
عملکرد بانک ها در ارائه تســهیالت، نمــود عینی در 
جامعه داشته باشــد، افزود: فضای آرام، امن و منسجم 
البرز، بســتر مطلوبی برای رشد و توســعه همه جانبه 
است.استاندار البرز با بیان اینکه فعاالن اصناف، افرادی 
صبور، کم توقع و عادل هستند، باید در کنار نظارت به 
آنها اعتماد کنیم، عنوان کرد: سیاســت دولت برخورد 
قهری با اصناف نیست بلکه آنها در عرصه های مختلف 
حامی و همراه مردم هســتند و در ســایه نظارت های 

جدی دستگاه های مربوطه، فعالیت موثری دارند.

  البرز

خريدار  مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
از ارائه تســهیالت به صادرکنندگان خوش 
قول با نرخ ترجیحی ۱۱ تا ۱4 درصدی خبر 
داد وگفت: تســهیالت به صادرکنندگانی 
که ارز حاصــل از صادرات را بــه اقتصاد باز 

می گردانند، ارائه می شود.
دکتر علی صالــح آبادی درباره بازگشــت 
ارز حاصل از صادرات و نقــش این بانک در 
این زمینه، اظهار داشــت: امروزه، موضوع 
بازگشــت ارز حاصل از صــادرات به چرخه 
اقتصادی کشور یک مقوله مهم و راهبردی 
است. زیرا ارز الزم در کشور باید تامین شود 
و هنگامی که با کاهش صادرات نفت مواجه 
هستیم، الزم اســت ارز حاصل از صادرات 

غیر نفتی جایگزین ارز نفتی، شود.
وی افــزود: با توجــه به اینکه بیــش از 4۰ 
میلیون دالر صادرات غیر نفتی در کشــور 
وجــود دارد و واردات نیــز در همین حدود 
است اگر فروش نفت کشــور به صفر برسد، 
ارز حاصل از صادرات غیر نفتی توان تامین 

ارز کشور را برای واردات دارد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: 
اخیرا هم سامانه ای به نام سامانه نیما برای 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات به کشــور 
ایجاد شده و هم سیاســت های تشویقی و 
تخفیفی برای صادرکنندگان در نظر گرفته 

شده است.

حضور تمامی گروه های صادراتی در نیما
صالح آبادی درباره گــروه های صادراتی که 
ارز خود با در این ســامانه عرضه می کنند، 
گفت: گروه های مختلفی از جمله فوالدی، 
پتروشیمی و ... هستند که هرکدام ارز خود 
را به ســامانه نیما عرضه می کنند و یکی از 
مهمترین گروه ها پتروشــیمی ها هستند 
که عرضه ارز این گروه از طریق بانک توسعه 
صادرات و صرافی وابسته به بانک به عنوان 
مجموعه مورد اعتماد بانک مرکزی اســت، 
انجام می شود.به گفته وی، اکنون در بانک و 
صرافی توسعه صادرات، هیچ ثبت سفارشی 
در صف قرار ندارد و تمام ثبت سفارش ها به 

طور کامل از طریق ســامانه نیما تامین ارز و 
تعیین تکلیف شــده و حتی ارزهای اضافی 
نیز از طریــق صرافی بانک خریــداری و در 
اختیار ســایر بانک ها و ثبت سفارش ها قرار 

داده می شود.

تشويق صادرکنندگان خوش قول
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی، درباره 
سیاست های تشویقی برای صادرکنندگان، 
توضیح داد: یکــی از اقداماتی که بانک برای 
تشــویق صادر کنندگان در نظر دارد، ارائه 
تســهیالت به صادرکنندگان خوش قول با 
نرخ ترجیحی ۱۱ تا ۱4 درصد اســت که به 
صادرکنندگانی کــه ارز حاصل از صادرات 
خود را بــه چرخه اقتصاد بــاز می گردانند، 

ارائه می شود.
مدیرعامل بانک توســعه صــادرات درباره 
گــروه هــای صادراتی کــه با ایــن بانک 
همکاری دارند، گفت: گــروه های مختلف 
صادرکنندگان از جمله محصوالت غذایی، 
دارو، پتروشیمی و ... و هرگونه صادرات خرد 

و کالن مشتری بانک توســعه هستند و ارز 
خود را از طریق ایــن بانک به چرخه اقتصاد 
کشــور باز می گردانند به تبــع از خدمات و 

تسهیالت این بانک نیز استفاده می کنند.
وی در پاسخ به اینکه چه گروه هایی مشمول 
دریافت تســهیالت هســتند، توضیح داد: 
گروه های خاصی نیســتند و همه مشمول 
دریافت خدمات و تسهیالت از بانک هستند 
و عرضه ارز نیــز به همه گروه هــا از طریق 
صرافی بانک انجام می شــود. البته در حال 
حاضر عمده عرضه ارز غیــر نفتی متعلق به 

مواد شیمیایی و پتروشیمی ها است.
صالح آبادی درباره آخرین آمار در این زمینه، 
توضیح داد: ارز غیر نفتی عرضه شده از طریق 
صرافی بانک تاکنــون معادل یک هزار و 6۰۰ 
میلیارد تومان اســت که این رقــم در مدت 
مشابه سال گذشته حدود ۸۰۰ میلیارد تومان 
بوده است.مدیرعامل بانک توسعه صادرات در 
ادامه درباره خدمات تشــویقی در نظر گرفته 
شد از سوی بانک برای صادرکنندگان، گفت: 
در صورتی کــه صادرکننــدگان خدماتی از 

بانک بخواهند، مثل ال ســی داخلی، ضمانت 
نامــه و ... مشــتریان خاص و عضو باشــگاه 
مشــتریان بانــک هســتند و در نتیجــه 
خدمات، تخفیف ها و بســته هایی نیز برای 
آن ها تعریف و در نظر گرفته شــده است. به 
گفته وی، یکی از خصایص مهم بانک توسعه 
صادرات، ارائــه خدمات با ســرعت باالتر به 

صادرکنندگان است.

تامین سرمايه در گردش در اولويت
وی در پاســخ به برخی اعتراض ها نسبت به 
این شــیوه و شــباهت آن به پیمان سپاری 
ارزی، گفت: صادرکننــدگان معتقدند که 
این اقدام به نوعی پیمان ســپاری است، اما 
باید بداننــد که این یک اقدام شــبه پیمان 
سپاری و اجتناب ناپذیر اســت زیرا باید ارز 
کشــور تامین شــود. در قوانین مختلف در 
کشــور بر بازگشــت ارز حاصل از صادرات 
تاکید شده و صادرکنندگان نیز باید ارز خود 
را به چرخه تجاری کشور بازگردانند زیرا در 
غیر این صورت، این شــکل صادرات برای 

کشور نفعی نخواهد داشت.
صالح آبــادی درباره تســهیالت پرداختی 
از ســوی این بانک، توضیح داد: ما در بانک 
توســعه صادرات تمامــی منابــع ارزی و 
ریالی را بــرای پرداخت تســهیالت با نرخ 
ترجیحــی و از ۱۱ تــا ۱4 درصــد تجهیز 
کرده ایم. همچنیــن با اســتفاده از منابع 
صندوق توســعه ملــی، از ابتدای ســال تا 
پایان آذر ماه ســال جاری، 5۱ هزار میلیارد 
ریال تســهیالت پرداخت به شــرکت های 
صادرکننده پرداخت شده که ۷۱ درصد به 
سرمایه در گردش و ۲۹ درصد به طرح های 

سرمایه گذاری اختصاص دارد.
وی با تاکید بر اینکــه اولویت فعلی ما تامین 
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای 
حمایت و توسعه از اشتغال در کشور است، 
اظهار داشــت: یکی از گروه هایی که امسال 
برای حمایت مورد توجه بوده شرکت های 
دانش بنیان صادراتی اســت و از آنجایی که 
این شــرکت ها نقش قابل توجهــی دارند، 
۹5۰ میلیــارد ریال هم تســهیالت به آن ها 
پرداخــت شــد.مدیرعامل بانک توســعه 
صــادرات در ادامه اظهار داســت: تاکنون 
از محل ســپرده گــذاری هــای صندوق 
توســعه ملی ۲۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال 
منابع در اختیــار بانک قرار داده شــده که 
به نسبت ســال گذشته رشــد قابل قبولی 
داشــته و از ۱۷۰۰ میلیارد تومان به ۲ هزار 
و ۲۰۰ میلیــارد تومــان افزایــش منابع از 
محل صندوق داشــتیم. همچنین از سوی 
بانک مرکزی نیز 5 هــزار میلیارد ریال خط 
اعتباری به صادرات کشور اختصاص یافته 
اســت.وی در پایان تاکید کرد: تسهیالت و 
تعهدات بانک نیز از ابتدای سال تا پایان آذر 
ماه نسبت به مدت مشابه 54 درصد افزایش 
داشته است. یادآور می شود، بانک مرکزی 
نیز در راستای تشــویق صادرکنندگانی که 
مطابق دســتورالعمل های ابالغی نســبت 
به بازگشــت ارز حاصل از صــادرات خود 
اقدام کرده اند، نحوه بازگشــت ارز حاصل از 

صادرات را اعالم کرده است.

سیاست دولت برخورد قهری با اصناف نیست

رئیس كمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و امالک شورای اسالمی شهر كرج:

صدای اعتراض سازندگان شنیده شد 
خريدار رئیــس کمیســیون برنامه و 
بودجه، حقوقی و امالک شــورای اسالمی 
شــهر کرج تاکید کرد که نمایندگان مردم 
برخی اعتراضات ســازندگان نســبت به 
تعرفه های مصوب عوارض را وارد می دانند 
و موضوعات محــل اختــالف از طریق کاِر 

کارشناسی مرتفع خواهند شد.
فرج اله ایلیــات با بیان مطلــب فوق اظهار 
داشت: تعیین قیمت منطقه بندی که یکی 
از وظایف قانون شهرداریها به شمار می رود، 
طی ۳ سال اخیر به یکی از چالش های جدی این 
نهاد تبدیل شده است چرا که ادارات دارایی 
با حرکت در مســیر تحقق سیاست های 
دولــت مبنی بــر واقعی ســازی قیمت 
منطقــه بندی، مبنای اســتخراج تعرفه ها 
را »بلوک بنــدی« قــرار داده و مبالغ را به 
نحوی افزایش داده اند که پرداخت آن برای 

شهروندان و سازندگان امکانپذیر نیست.
وی افزود: پیــش از این قیمت منطقه بندی 
بر مبنای کیفیت و عرض معابر اســتخراج 
می شــد و امالک و اراضی واقــع در معابر با 
عــرض هــای 6، ۸، ۱۰، ۲4 و 45 مترمربع 
یا باالتر به نســبت کیفیت شــان عوارض 
پرداخت می کردنــد و تعرفه مصوب نیز هر 
سال به نسبت شــرایط روز مقداری افزایش 
می یافت و اعتراضی نســبت بــه آن وجود 
نداشــت. در واقع همه مشــکالت از زمانی 

حادث شــد که اداره دارایــی مبنای اعالم 
قیمــت منطقه بنــدی را »بلــوک بندی« 
اعالم نمــود و شــیب تعرفه را بــه صورت 

غیرکارشناسی افزایش داد.
 این مســئول اظهار کرد: با ظهور مشکالت 
جدید و مشخص شــدن ناکارآمدی قیمت 
منطقــه بندی اعالم شــده از ســوی اداره 
دارایی، شــورای اســالمی شــهر کرج در 
خرداد ماه ســال جاری با صدور مصوبه ای 
شــهرداری را مکلف به تعیین مجدد قیمت 
منطقه بندی بــر مبنای عــرض و کیفیت 
معابر نمود و مقرر شد با توجه به اینکه تعرفه 
گذاری ها مربوط به سال ۹۲ می شد و طی 5 
ســال اخیر هیچ گونه افزایشی نداشته، تیم 
کارشناسی آن را چکش کاری کند که برای 
این پروسه ۷ ماه کاِر کارشناسی ویژه صورت 
پذیرفــت. در واقع مدیریت شــهری کرج 
به این باور رســید که قیمت منطقه بندی 
بر مبنای بلوکی عادالنه نیســت و عملیاتی 
کردن آن عماًل ســازندگان، شــهروندان و 
شهرداری را در مقابل یکدیگر قرار می دهد.

به گفته عضو دوره پنجم شــورای اسالمی 
شــهر کرج، با بررســی های به عمل آمده 
و مطالعه موضــوع به ویژه در شــهر تهران 
متوجه شــدیم که هزینه دریافت و صدور 
پروانه ســاخت به نســبت کل هزینه های 
احداث بنــا از 5 درصد تجــاوز نمی کند و 

گاهــی با تخفیف هــای لحاظ شــده برای 
پرداخت های نقــدی به حــدود ۳ درصد 
کاهش می یابــد و از دیگر ســو قیمت هر 
مترمربــع آپارتمان از ســال ۹۲ تاکنون به 
حداقل ۳ برابر افزایش یافته است حال آنکه 
نرخ عوارض در کالنشــهر کرج در سال ۹۷ 
همان تعرفه مصوب ســال ۹۲ اســت و این 
آیتم نیز با توجه به شــرایط زمانی نیازمند 

بروزرسانی و واقعی سازی بود.
ایلیــات در ادامــه خاطر نشــان کــرد: با 
بروزرسانی صورت گرفته و تصویب دفترچه 
عوارض و بهای خدمات سال ۹۸ شهر کرج 
در شورای اسالمی شهر، به جرأت می توان 
ادعا کرد که کماکان هزینــه های دریافت 
پروانه ســاخت از 5 درصد کل هزینه های 
تکمیل و احــداث بنا تجاوز نمــی کند لذا 

مصوبه شــورا در عمل هیچ تاثیری )حتی 
نیم درصد یا کمتر( بــر افزایش قیمت ملک 
در سطح شــهر نمی گذارد و میزان افزایش 

فشار خاصی بر سازندگان وارد نمی کند.
 

 برخی دغدغه های سازندگان
 وارد است

 رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شورای 
اســالمی شــهر کرج در بخــش دیگری از 
ســخنانش با بیان اینکه برخی دغدغه های 
سازندگان وارد اســت و باید نسبت به رفع 
آنها اقدام شــود، عنوان کــرد: البته مصوبه 
شورای اسالمی شهر به یکسری اصالحات 
نیاز دارد تا نظر ســازندگان نیز تامین شود، 
برای مثال در دفترچه جدید مبنای تعیین 
و دریافت عوارض پس از کمیســیون همان 
عوارض صدور پروانه ساخت در نظر گرفته 
شــده که این رقم را فراتر از تــوان پرداخِت 
ســازندگان مــی ســازد و مغایــرت های 
مشابهی نیز به چشــم می خورد که بایستی 
احصــاء و مرتفع شــوند. بی شــک برخی 
مطالب ســازندگان صحیح و واقعی است و 

باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اذعان داشت: برای مثال اگر فردی برای 
احداث بنــا پروانه نگیرد، مبلغ ســنگینی 
جریمه خواهد شــد و اگر »عــوارض پس 
از کمیســیون« را نیز بر مبنــای »عوارض 

صدور پروانه ساخت« محاســبه و دریافت 
کنند، رقم نهایی بســیار باال و عددی خارج 
از حوصله و منطق می شــود کــه البته این 
موارد در تبصره ۱۱ توسط شورای اسالمی 
شهر قابل اصالح هســتند و برخی موارد نیز 
در قالب دستورالعمل و تصمیماِت مدیریت 

توسط شهرداری قابل رفع و رجوع هستند.

شهرداری کرج بايد دفترچه عوارض 
را برای سازندگان شفاف سازی کند

به گفته ایلیات، یکی دو بند از تباصر دفترچه 
عوارض و بهای خدمات ســال ۹۸ شهر کرج 
نیازمند رســیدگی جدی اســت که با توجه 
به الزام آور بودن اجرای آن از ابتدای ســال 
آینده، موضوعات به زودی در دستور کار قرار 
می گیرند و پس از برگزاری جلســات چند 
جانبه با شهرداری و ســندیکای سازندگان 
به نتایج الزم دست خواهیم یافت. همچنین 
ضرورت دارد تا شــهرداری کرج نســبت به 
شــفاف ســازی و رفع ابهام دفترچه مصوب 
برای ســازندگان اقدام کند تا برخی ســوء 
تفاهمات و برداشــت هــای ناصحیح مرتفع 
شــوند.البته ما به عنوان نماینــدگان مردم 
صدای ســازندگان را خواهیم شــد و آنچه 
مطالبات به حق ایشان باشد را به عنوان یکی 
از منابع اصلــی تزریق نقدینگی به شــهر را 

مورد توجه قرار می دهیم.
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جایگاه سه نوع حساب بانک مسکن در بازار تقاضا

عملکرد صندوق پس انداز مسکن عالمت چیست؟
خريدار صنــدوق پس انداز مســکن در بانک 
مســکن طی ســال جاری عملکرد مثبت و قابل 

توجهی در جذب سپرده به ثبت رساند. 
منابع صنــدوق پس انداز مســکن از محل جذب 
سپرده ها در پایان دی ماه امســال به رقمی برابر 
با ۸ هــزار و ۷56 میلیــارد و ۹۰4 میلیون تومان 
رسید. این میزان سپرده در حساب های صندوق 
پس انداز مســکن،  ۱۲ درصــد از کل منابع بانک 
مسکن را تشکیل می دهد که از این منظر اهمیت 
و نقش صندوق پس انداز مسکن در بخش مسکن 

و ساختمان را بازگو می کند.
منابع صندوق پس انداز مسکن که از زیرمجموعه های 
سپرده پس انداز مسکن یکم، ســپرده پس انداز 
مسکن جوانان و سپرده پس انداز ساخت مسکن 
تشکیل شده است، در دی ماه امسال ۸.5 درصد 
رشد نسبت به دی ماه ســال گذشته داشته است. 
این در حالی است که رشد کل منابع بانک در این 
فاصله زمانی اندکی کمتر از رشد منابع و سپرده های 

صندوق پس انداز مسکن بوده است.
در صندوق پس انداز مســکن هم ســازنده ها و 
فعاالن صنعت ساختمان برای دریافت تسهیالت 
ساخت و ساز و هم متقاضیان خرید مسکن برای 
دریافت تســهیالت خرید مســکن و همچنین 
متقاضیان ســرمایه گذاری در بازار پول، اقدام به 

افتتاح حساب و سپرده گذاری می کنند.
به شــکل طبیعی در زمان رونق ســاخت و ساز و 
رونق معامالت مســکن میل به ســپرده گذاری 
برای دریافت تســهیالت کاهش پیــدا می کند و 
افراد سعی می کنند از راه خرید امتیاز تسهیالت 
یا استفاده از تسهیالت بدون ســپرده نیاز مالی و 
اعتباری خــود در بخش مســکن را مرتفع کنند. 
اما در زمان رکود چون کــه متغیرهای قیمتی به 
آرامش می رسند و چشم انداز رشد قیمت از بین 
می رود،  خریــد زمان معنای خود را از دســت 
می دهد و در نتیجه مسیر سپرده گذاری و صرف 
زمــان در اولویت انتخاب متقاضیان تســهیالت 

مسکن قرار می گیرد.
اما در این میان گروهی هســتند که همواره نظام 

پس انــداز را بــرای تجهیز مالی خــود در بخش 
مســکن برمی گزینند. نقش این گروه سبب شده 
سپرده های صندوق پس انداز مسکن در دی ماه 
امسال نسبت به دی ماه ســال گذشته رشد ۸.5 
درصدی و نســبت به اسفند ســال گذشته رشد 

نزدیک به 4 درصدی داشته باشد.
یکــی از مهمترین حســاب هــای زیرمجموعه 
صندوق پس انداز مســکن، ســپرده پس انداز 
مســکن یکم اســت که انتخاب بدون جایگزین 
برای خانه اولی ها در جهت افزایش قدرت خرید 
مسکن و اســتفاده از تســهیالت بانکی برای 
خانه دار شدن به حســاب می آید. این حساب 
بخصوص بــرای کســانی که به شــکل زوجین 
قصد اســتفاده از تســهیالت را دارنــد باالترین 
ســقف ریالی تســهیالت خرید مســکن را در 

اختیارشان قرار می دهد.
از طرفی، تسهیالتی که از محل صندوق پس انداز 
مســکن یکم به متقاضیان واجد شرایط از طریق 
پس انداز و سپرده گذاری در این صندوق پرداخت 
می شود کمترین نرخ ســود بانکی نسبت به سایر 
تســهیالت شــبکه بانکی را دارد.همین موضوع 

خود باعث رشــد قابــل توجه حجم ســپرده در 
صندوق پس انداز مسکن شده است.

همچنین مانــده ناخالص تســهیالت در دی ماه 
امسال در بانک مسکن به رقمی برابر با ۱46 هزار 
و 4۲۰ میلیارد تومان رســید که این میزان مانده 
در مقایســه با حجم مانده ناخالص تسهیالت در 
دی ماه سال ۹6 از رشــد 5.5 درصدی برخوردار 

شده است.
کارشناســان اقتصادی معتقدند مانده تسهیالت 
مســکن یک ظرفیت مهم و بالقوه بــرای تقویت 
جریان پرداخت تســهیالت جدید به این بخش 
است مشــروط بر آنکه شــرایط و بستر برای 
راه اندازی بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق رهنی 
به پشتوانه بخشــی از همین مانده تسهیالت در 

بازار سرمایه فراهم شود.
برای انتشــار اوراق رهنی به پشــتوانه تسهیالت 
خرید مسکن، نرخ ســود بازارپذیر برای اعمال بر 
روی فروش اوراق الزم اســت. این در حالی است 
که بین نرخ ســود بازارپذیر و نرخی که می توان با 
توجه به نرخ سود تسهیالت پرداختی، برای اوراق 

تعیین کرد،  فاصله وجود دارد.

بانك مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی در جلسه 
شــورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی استان کردستان گفت: 
علیرغم فشــارهای دشمنان در 
خصوص صادرات نفــت و ایجاد 
محدودیت در منابع ارزی کشور، 

شرایط عادی است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
بانک مرکزی، دکتــر همتی در 
این نشســت با اشــاره به جنگ 
اقتصادی که دولــت آمریکا علیه 
ملت ایــران راه انداختــه گفت: 
خوشبختانه توطئه دشمن برای 
برهم زدن نظم اقتصادی کشور تا 
حد زیادی خنثی شــد و با همت 
مردم و اقدامات دولــت در حال 
حاضر ثبات نســبی بــر اقتصاد 
کشــور حاکم اســت و این ثبات 
به ما اجازه می دهد تــا اقدامات 
اساسی در حوزه اقتصادی کشور 

انجام دهیم. وی ضمن 
اشاره به این موضوع که 
تامین نیازهای اساسی 
و فوری مردم در شرایط 
ســخت کنونی دغدغه 
اصلی دولت است و لذا 
ایجاد ثبــات اقتصادی 

در کشــور هدف اصلی ماســت، 
تصریح کرد: دولــت برای جبران 
آثار تحریــم هــا و اداره زندگی 
روزمره مــردم اقدامــات خود را 
در ابعاد مختلــف پیش می برد تا 
بتواند در عیــن حال برنامه ریزی 
مناسب برای توســعه کشور نیز 
انجام دهد.همتی میزان صادارت 
غیر نفتی کشــور در ۹ ماهه اول 
ســال را نزدیــک ۳4 میلیــارد 
دالر برشــمرد و با تاکید بر اینکه 
واردات دارو و کاالهای اساســی 
در اولویت اســت اذعــان کرد: 

در ۱۰ مــاه اول ســال 
دالر  میلیــارد   ۱۱.5
اساسی، دارو  کاالهای 
و تجهزات پزشکی وارد 
کرده ایم که نســبت به 
کل ســال گذشته ۲۰ 
درصد افزایش داشــته 
اســت.رییس کل بانک مرکزی 
گفت: طبیعتا افزیش فشار برای 
کاهش درآمدهای نفتی کشــور 
موجب کندی در انجام پروژه ها و 
موارد با اولویت کمتر می شود که 
در حال برنامه ریزی برای تکمیل 
و راه اندازی طرح های اولویت دار 
در کشور هســتیم تا این مقطع را 

طی کنیم.
دکتر همتــی با ابــزار امیدواری 
در خصوص نتیجــه بخش بودن 
تصمیماتی که در این ســفر برای 
اســتان کردســتان اتخــاذ می 

شــود گفت: ظرفیت سازی برای 
اســتان کردستان بســیار مهم 
است و باید به گونه ای انجام شود 
که زمینه برای اشــتغال و توسعه 
بیشــتر این اســتان ایجاد شود؛ 
همچنیــن طرح هــای خوبی از 
کردستان  تولیدکنندگان  طرف 
پیشــنهاد شــد که اجرای آنها 
موجــب افزایش میــزان تولید و 
ارزش افزوده داخلی خواهد شد. 

وی افزود: ارزش افزوده صادرات 
باید در داخل کشــور و به چرخه 
اقتصــادی بازگــردد بنابرایــن 
طــرح صــادرات ریالی کــه نه 
ارزی به داخل کشــور وارد شود 
و نه وارداتی در مقابــل آن انجام 
گیرد، به هیچ وجه به نفع اقتصاد 
نخواهد بــود، ضمــن آنکه این 
روش در تضاد با اصــول اقتصاد 

مقاومتی است.

وده صادرات باید در داخل کشور و به چرخه اقتصاد بازگردد ارزش افز

سیزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری 
برگزار شد

ســیزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهــره وری، در تاریخ ۲۷ بهمن 
۱۳۹۷، در محل دانشــگاه خاتم و با حضور جمعــی از مدیران و فعاالن 

حوزه بهره وری و کیفیت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، در این کنفرانس که با حضور 
معاون ســازمان برنامه و بودجه کشــور و نایب رییس انجمن مدیریت 
بهره وری، معاون ارزیابی کیفیت کاال و خدمات سازمان ملی استاندارد، 
رییس ســازمان ملی بهره وری، رییس انجمن مدیریت ایران و جمعی 
از مدیران و کارشناســان فعال در این حوزه برگزار شــد، عالوه بر ایراد 
ســخنرانی ها و ارایه مقاالتــی با هــدف تبیین جایگاه بهــره وری در 
بخش های مختلف اقتصادی و ســازمان ها، پنل هــای تخصصی  نیز با 
موضوعاتی نظیــر نظام های مدیریت کیفیت، بهــره وری و جایزه ملی 
کیفیت برگزار شــد. در این کنفرانس همچنین از بانک پاســارگاد در 
بخش بنگاه های اقتصادی و مالی و از دانشگاه خاتم در بخش نهادهای 

آموزشی و علمی تقدیر شد.

اهتمام ویژه بانک پارسیان برای رونق تولید و 
ایجاد اشتغال پایدار در کردستان

دکتر پرویزیان، رییس کانون بانک ها وموسســات اعتباری خصوصی 
و مدیرعامل بانک پارسیان درجریان ســفر یک روزه دکترعبدالناصر 
همتی رییس کل بانک مرکزی به اســتان کردســتان، به همراه ایشان 
در جلسه شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این استان حضور 

یافت و به بررسی مشکالت سرمایه گذاران و تولید کنندگان پرداخت. 
در این جلسه که استاندار کردســتان نیز حضور داشت؛ عالوه بر دکتر 
پرویزیان، مدیران عامل بانک ها، رییس صندوق توســعه ملی و معاون 

نظارت بانک مرکزی  نیز رییس کل بانک مرکزی را همراهی کردند.
همچنین در ادامه این سفر، دکتر پرویزیان، در راستای سیاست بازدید 
ادواری از شعب، از شــعبه سنندج بانک پارســیان  بازدید کرد و ضمن 
گفت وگوی صمیمانه بــا همکاران در جریان رونــد فعالیت و عملکرد 
شــعب قرار گرفت و بر لزوم حمایت های  الزم برای تسریع در اجرایی 
شدن پروژه های پیشــران کردســتان به منظور خودکفایی و اشتغال 

پایدار تاکید کرد.
مدیرعامل بانک پارســیان، در جریان این بازدید با تاکید بر لزوم ارایه 
زنجیره کامــل خدمات بانک، جــذب منابع ارزان قیمــت و کیفیت و 
سرعت ارایه خدمات، تالش و عزم جدی کارکنان را برای ارتقای بیشتر 

جایگاه بانک خواستار شد.

اهدای تجهیزات بیمارستانی توسط بانک  ایران 
زمین به زلزله زدگان کرمانشاه

بانک ایران زمین به منظور رفع احتیاجات درمانی و در راستای اجرای 
مسئولیت اجتماعی خود پس از بررسی و نیاز ســنجی از منطقه زلزله 
زده کرمانشاه، یک دســتگاه هماتولوژی و چند دستگاه تهیه آب مقطر 

به بیمارستان سرپل ذهاب اهدا کرد.
در همین راســتا هادی قدیمی معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین، 
با اشــاره به اقداماتی که از سال گذشته توســط این بانک در خصوص 
کمک به هموطنانمان در کرمانشاه انجام گرفته گفت: همزمان با وقوع 
زلزله با تصمیم هیات مدیــره بانک و نیازهایی که از ســوی ارگانهای 
ذیربط اعالم شده بود سعی شد اقالم مورد نیاز مردم منطقه تهیه و برای 

آنها ارسال شود.
قدیمی افزود: همچنین در ادامه هزینه چاپ تقویم بانک در سال ۱۳۹۷ 
نیز همگام با شبکه بانکی به امر کمک رسانی به مردم منطقه اختصاص 
ا با  یافت. و همکاران ما نیــز به صورت خود جوش کمک هــای خود ر
ز منطقــه داشــتند، در محل های  توجــه به شــناختی کــه ا
لعبور و دور از دســترس توزیع کردند.وی نگاه مسئوالنه شبکه  صعب ا
بانکی در حوادثی همچون زلزله را مناســب دانست اما اظهار امیدواری 
کرد با برنامه ریزی هایی که از سوی مراجع ذی صالح صورت می گیرد، 

این کمک ها با نظم و ترتیب بیشتری انجام شود.

١٠ هزار نفر در آزمون استخدامی بانک صادرات 
ایران شرکت کردند

آزمون استخدامی بانک صادرات ایران روز جمعه ۲6 بهمن ماه سال ۹۷ 
با حضور ۱۰ هزار نفر از متقاضیان برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، با انجــام این آزمون 
که بــه صورت همزمــان در ۱۷ اســتان کشــور برگزار شــد، از میان 
شــرکت کنندگان، تعداد ۷56 نفر پس از گذرانــدن مراحل نهایی به 
استخدام این بانک درخواهند آمد و برای تصدی سمت های بانکداری و 

بانکیاری )تحویلدار( به کار مشغول خواهند شد.
بنابراین گزارش، این بانک از میان داوطلبان دارای مدرک کارشناسی 
و کارشناسی ارشد از دانشگاه های معتبر کشور در رشته های بانکداری، 
حسابداری، حسابرسی، مهندسی مالی، مالی، ریسک و بازارهای مالی، 
علوم اقتصادی، مهندســی صنایع، مدیریــت در گرایش های مختلف 
علوم رایانه و فنــاوری اطالعات، حقوق، آمار، ریاضی و زبان انگلیســی 

استخدام می کند. 
براساس این گزارش، متقاضیان در ۱۷ اســتان کشور شامل؛ اصفهان، 
ایالم، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزســتان، زنجان، سیستان و 
بلوچستان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشــاه، کهگیلویه و بویراحمد، 
لرستان، مازندران، هرمزگان، همدان و یزد براساس ضوابط و آیین نامه 
استخدامی مربوطه، از طریق آزمون کتبی، مصاحبه، معاینات پزشکی 

و ... فرصت استخدام در بزرگ ترین بانک خصوصی کشور را دارند.
زمان اعالم نتایج این آزمون و انجام ســایر مراحل اســتخدام متعاقباً 

توسط سایت رسمی بانک به نشانی www.bsi.ir اعالم خواهد شد.

شعبه تخصصی بانک – بیمه سامان افتتاح شد
شعبه تخصصی بانک –بیمه سامان با حضور مدیرعامل و معاون بانکی 
و بازاریابــی بانک ســامان و مدیرعامل و معاون اجرائی بیمه ســامان، 
همزمان با چهاردهمین ســالگرد تاســیس بیمه ســامان در مجتمع 

داریوش خیابان فرشته تهران افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ســامان، ماموریت این شعبه پشتیبانی 
اختصاصی و ارایه خدمات فــروش و پس از فــروش از مرحله صدور تا 
پرداخت خســارت به مشــتریان بانک ســامان در زمان دریافت بیمه 

نامه های بیمه سامان از شعب بانک سامان است.
مدیرعامل شرکت بیمه سامان در مراســم افتتاح این شعبه با بیان این 
که راه اندازی شعبه بانک- بیمه از ابتدای فعالیت بیمه سامان در ذهن 
مدیران بوده اســت، گفت: برای اجرایی شــدن این ایده، انواع روش ها 
تجربه شــد و آن چه امروز افتتاح شــده اســت، برایند همه آن سعی و 

خطاهاست.
احمد رضا ضرابیه با بیــان این که مقوله بانک – بیمه در جهان بســیار 
تجربه خوبی بــوده، اما راه اندازی آن در ایران با مشــکالتی مواجه بود، 
اظهار کرد: شعبه بانک- بیمه ســامان حاصل یک روند تکاملی است و 

می توان ادعا کرد که یکی از نمونه های منحصر به فرد در کشور است.
وی اعتقاد همه مدیران ارشد و الیه های میانی مجموعه مالی سامان به 
راه اندازی شعبه بانک – بیمه را عامل اصلی پیاده سازی نهایی این طرح 
دانست و خاطرنشــان کرد: همه مجموعه ســامان دست به دست هم 

دادند تا امروز شاید افتتاح این شعبه باشیم.

میز خبر
 امکان ثبت درخواست گواهی تمکن مالی 

در سامانه »بام«
امکان ارائه درخواست گواهی تمکن مالی در سامانه بام بانک ملی ایران 

فراهم شده است.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، طبق روال عادی مشــتریان 
بانک می توانند با مراجعه به هر کدام از شعب، درخواست صدور گواهی 
تمکن مالــی را ارائه و این گواهــی را دریافت کنند، امــا اکنون یک راه 

سریع تر نیز پیش روی آنهاست.
در سامانه »بام« بانک ملی ایران، محیطی فراهم شده که مشتری پس 
از ورود، پذیرش دســتورالعمل مربوطه و پر کردن فرم آن، درخواست 
صدور گواهی تمکن مالی را ارائه کند. پس از ثبت درخواســت، شماره 
پیگیری برای مشتری صادر خواهد شد. مشــتری متقاضی می تواند با 
مراجعه به نزدیک ترین شعبه و پرداخت کارمزد، برگه مهر و امضا شده 
گواهی تمکن مالی را دریافت کند.محل ارائه گواهی تمکن مالی شامل 
سفارتخانه، دانشگاه یا ســایر موارد، نوع گواهی تمکن مورد درخواست 
شامل گردش حساب یا آخرین موجودی حســاب، بازه زمانی گردش 
حســاب، زبان متن گواهی تمکن مالی، نوع ارز شامل دالر آمریکا، دالر 
اســترالیا، دالر کانادا، پوند انگلیس یا یورو و شــماره حساب مشتری، 
مواردی است که متقاضی درخواســت این گواهی باید آن را در سامانه 
بام اظهار کند.گواهی تمکن مالی، ســندی معتبر و رسمی است که در 
بانک صادر و در آن موجودی انواع حساب   ها و نرخ برابری آن به ارز مورد 

درخواست متقاضی درج می   شود.

پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی 
فرصت بزرگی برای خدمت رسانی

   مدیرعامل بانک کشــاورزی در جمع کارکنان مدیریت و شــعب این 
بانک در استان کردستان ، پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی 
و عشایری را فرصت بزرگی برای خدمت رســانی بیشتر به کارآفرینان 

و تولیدکنندگان و اشتغالزایی در جامعه روستایی و عشایری دانست.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شــعب بانک کشــاورزی در استان 
کردســتان، روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل این 
بانک روز شــنبه ۲۷ بهمن در بخشــی از ســفر یکروزه خود به استان 
کردستان که به دعوت اســتانداری و همراه با رئیس کل بانک مرکزی 
صورت گرفته بود، در جمع کارکنان مدیریت شــعب بانک در اســتان 
کردستان با بیان مطلب فوق اظهار داشت: مردم به واسطه تحریم های 
ظالمانه آمریکا در شرایط ســخت اقتصادی به ســر می برند و یکی از 

راهکارهای برون رفت از این شرایط  ، توجه به بخش کشاورزی است.
وی در ادامه ســخنان خود ، قدردانــی ۱۸ اســتاندار از عملکرد بانک 
کشاورزی را نشانه موفقیت این بانک دانســت و گفت: بانک کشاورزی 
به خوبــی از عهده تکالیــف و تعهدات خــود برآمده و بــه اهداف و 
خط مشی های تدوین شده دســت یافته است ولی همچنان معتقدیم 
که بایســتی بیشــتر تالش کنیم.خدارحمی در پایان سخنان خود، از 
کارکنان این بانک تالش برای کســب دانش، مطالعه بیشتر و شناخت 
چالش های پیش رو را خواستار شد.  این گزارش می افزاید: مدیرعامل 
بانک کشــاورزی در بخش پایانی ســفرخود به اســتان کردستان، در 
کمیســیون هماهنگی بانک ها شــرکت کرد و برای حل مشــکالت 
تولیدکنندگان بخش کشاورزی و حمایت از فعاالن بخش، در چارچوب  

مقررات و مشروط به صالحیت مجریان طرح ها، قول مساعدت داد.
بر اســاس این گزارش، دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در این 
کمیسیون اظهار داشت: هرچقدر بخش کشــاورزی استان کردستان 

نیاز به اعتبار داشته باشد، بانک مرکزی آمادگی مساعدت را دارد.

 حجم تسهیالت اعتباری بانک توسعه تعاون
 در استان کرمانشاه 

 حجم تسهیالت اعتباری استان کرمانشاه طی سال جاری بالغ بر ۱6۳6 
میلیارد ریال بوده اســت که رقم پرداختی نسبت به سال گذشته ۳۰۰ 
درصد رشد داشته اســت، ضمن آنکه ۱۰۱5 میلیارد ریال از تسهیالت 
پرداختــی از محل طرح ملی اشــتغال پایــدار روســتایی و اعتبارات 
تخصیصی زلزله بوده اســت که ایــن مبلغ بالغ بــر ۱۰5 درصد برنامه 

ابالغی بوده است و زمینه اشتغال ۱۳۰۰ نفر را فراهم کرده است.
سعید معادی مشاور مدیرعامل بانک توســعه تعاون و مدیر امور روابط 
عمومی و حــوزه مدیریت، محمــد ذوالفقاری مدیر امــور مالی، پرویز 
اســدی ماهفروزی مدیر امور حقوقی و مسعود کسانی مدیر امور شعب 
بانک توسعه تعاون استان کرمانشــاه صبح امروز به مناسبت چهلمین 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اســالمی از تعدادی طرح اقتصادی 

فعال و موفق این استان بازدید به عمل آورند.
در این ســفر یک روزه ابتدا از طرح آرد شــهر اســالم آباد غرب بازدید به 
عمل آمد، این شرکت در زمینی به مســاحت ۱5۰۰ مترمربع واقع شده 
است و با ســرمایه گذاری اولیه 4۰ میلیارد ریالی راه اندازی شده است و 
ظرفیت سیلوهای ۱۰۰۰۰ تنی و تولید ۷۰۰۰ تنی آرد به صورت سالیانه 
را دارا می باشد.محصوالت این شــرکت تولید آرد جهت پخت انواع نان 
به صورت سنتی و صنعتی و تولید و پخت شیرینی و مصرف خانگی است، 
گفتی است طرح مذکور از طرح ملی اشتغال پایدار روستایی ۱۰ میلیارد 
ریال تسهیالت اعتباری دریافت کرده است مضاف بر اینکه این شرکت با 
خرید گندم منطقه و تبدیل و تولید آرد، امکان تأمین آرد موردنیاز استان 
را دارا می باشد.همچنین در ادامه از شــرکت تعاونی مجتمع کشتارگاه 
صنعتی پرطالئی اســالم آباد غرب با ظرفیت کشتار 4۰۰۰ قطعه مرغ در 
هر ساعت و با ۱5۰ نفر اشتغال زایی و دارای ســالن های تخلیه، کشتار، 
پرکنی، بسته بندی، سردخانه و بارگیری بازدید به عمل آمد برای تأمین 
سرمایه در گردش این شرکت مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تسهیالت اعتباری 
از محل طرح اشــتغال روستایی پرداخت شده اســت و شرکت مذکور از 

تعاونی های فعال و باقابلیت و ظرفیت مناسب می باشد.
در ادامه این سفر از طرح شرکت تعاونی ۸۹4 ذرت خشک کنی، مستقر 
در روســتای دیره شهرســتان گیالن غرب بازدید به عمــل آمد طرح 
مذکور با ظرفیت ۱۰۰۰۰ تن به صورت ســالیانه با سرمایه گذاری ۱5 
میلیارد ریالی و اشــتغال زایی برای ۱۰ نفر توانســت جهت بخش ثابت 

مبلغ 6 میلیارد ریال تسهیالت اعتباری دریافت کند.
همچنین در این سفر از طرح شــرکت تعاونی تولیدی آرد قصر شیرین 
بازدید به عمل آمد طرح مذکور، ظرفیت 4 ســیلوی 6۰۰۰ تنی گندم 
را دارا می باشــد که به واســطه زلزله خط تولید آن دچار خسارات شده 
است و براین اســاس مقرر شــد از محل اعتبارات مربوط به زلزله مبلغ 
۱5۰ میلیاردریال بابت ایجاد سوله و خرید خط ماشین آالت تولید آرد 

توسط بانک توسعه تعاون به این شرکت پرداخت گردد.
ضمن آنکه در ادامه این ســفر یک روزه از شــرکت پترو بیتا شهرستان 
قصر شــیرین با ظرفیت 45۰۰۰ تنی پایانه نفتی جهت ذخیره سازی 
مواد ســوختی و بارگیــری ذخیره مــاروت واقع در مــرز پرویز خان 
قصرشیربن بازدید به عمل آمد ضمن آنکه موضوع پرداخت تسهیالت 
اعتباری بــه مبلغ ۱۰۰ میلیــارد جهت تکمیل طــرح مذکور از محل 
اعتبارات زلزله توسط بانک توسعه تعاون در مرحله بررسی و تخصیص 
می باشــد. آخرین طرح مورد بازدید در این سفر شرکت تعاونی 4۳۰۰ 
دانه طالیی ذهــاب با موضوع فعالیت ذرت خشــک کنی بوده که طرح 
مذکور با ظرفیــت ۱۰۰۰۰ تنی و با ســرمایه گذاری 4۳ میلیارد ریال 
بوده که تاکنون بانک توسعه تعاون کرمانشاه ۸ میلیارد و 5۰۰ میلیون 
ریال جهت ایجاد و توسعه طرح مذکور برای افزایش ظرفیت تا ۲۰۰۰۰ 
تنی پرداخت نموده اســت، مضاف بــر اینکه بیــش از ۷ میلیارد ریال 

ضمانت نامه توسط بانک برای شرکت مذکور صادر گردیده است.

میز خبر

بانک قرض الحسنه مهرایران اعالم كرد

تسهیل در تضامین پرداخت وام های قرض الحسنه
خریدار- بانک قرض الحســنه مهرایران باهدف 
برخورداری بیشــتر اقشــار نیازمنــد جامعه از 
خدمات و طرح های تســهیالتی قرض الحســنه 
بانک، شــرایط اخــذ ضمانــت بــرای وام های 

پرداختی را تسهیل کرده است.
با توجه به خوش حســابی بیشــتر مشــتریان و 
استفاده کنندگان تســهیالت ارزان قیمت، بانک 
قرض الحســنه مهرایران همواره در تالش است 
تا شرایط اخذ وثیقه و ضامن برای پرداخت وام های 
قرض الحسنه را تسهیل کند. در این راستا، بانک 
قرض الحسنه مهرایران طی سال های اخیر الزام 
اخذ ســفته و چک برای ضمانت تســهیالت را از 
شــرایط خود حذف کرده اســت و با مالک قرار 
دادن ســامانه اعتبارسنجی، مشــتریان خوش 

حساب شبکه بانکی را ارج می نهد. 
بانک قرض الحســنه مهرایران در ســال جاری 
طرح های تســهیالتی مانند: طرح تسهیالتی دو 
در یک را تدوین و اجرایی نموده اســت که در آن، 
بدون نیاز بــه ضامن و در کمتریــن زمان ممکن 
مبلغ تسهیالت درخواستی به حساب متقاضیان 
ریــز مــی شــود و همچنین بــا امضای  وا
تفاهمنامه هایی با شــرکت هــای بیمه ای به 
منظور پوشــش بیمه درمان تکمیلی تاکسیرانان 
و اتوبوســرانان و افراد تحت تکفــل، بیمه آتش 
سوزی واحدهای مســکونی، بیمه نامه اتومبیل 

)بیمه شــخص ثالث و حــوادث راننــده، بیمه 
بدنه( و بیمه عمر و حوادث گروهی تا ســقف ۳۰ 
میلیون ریال تهســیالت قرض الحسنه بدون نیاز 
به ضامن پرداخت می کند.ایــن بانک در اقدامی 
دیگر، با هدف تأمین و رفــع احتیاجات ضروری 
دانشجویان دانشــگاه آزاد اسالمی متقاضی سفر 
به عتبات عالیات در اربعین حســینی، تسهیالت 
قرض الحســنه ده میلیــون ریالی، بــدون اخذ 
ضامن پرداخت کرده اســت.بانک قرض الحسنه 
مهرایران، در دو سال اخیر باتوجه به الزامات الزم 
برای صدور گواهی های کســر از حقوق، شروط 
مربوط به ضامنین رســمی و اســتخدام دولت را 
از شرایط پرداخت تســهیالت خود حذف نموده 
و تنها بر اساس ضوابط و دستورالعمل های بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران عمل می کند.
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران شــرایط 
ضامنین برای پرداخت تســهیالت قرض الحسنه 
را در قالب بخشــنامه هایی به بانک های کشــور 
ابالغ کرده و مســئولیت اعمال شرایط را بر عهده 
مسئول بانک و با تـــوجه به سوابق بانکی و اهلیت 

مشتری تعیین نموده است.
در این راســتا، بــه ازای هر ۱۰۰ میلیــون ریال 
تسهیالت قرض الحســنه، اخذ یک ضامن معتبر 
به همراه ارائه گواهی تـعهدکسر اقساط از سازمان 
مربوطه، فـــیش حقوقی وحکم کارگزینی منوط 
به کفایت میزان حقــوق دریافتی آن ضامن برای 

اقساط تسهیالت به بانک ها اعالم شده است.
ضمانــت یک نفــر کارمنــد رســمی، پیمانی، 
بازنشســته دولت، نــــیروی نظامی و انتظامی، 
نـــهـادها و مـوسسات عمومی )نظیرشهرداری  
و بنیــاد، کمیته امــداد، هــالل احمر(،کارگر یا 
کارمنــد شــرکت های تولیدی صنعتــی بزرگ 
و فعال، با ارائـــه آخرین فیــش حقوقی و حکم 

کارگزینی و ... نیز امکان پذیر می باشد .
همچنین، بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی 
اخذ ضمانت یک نفر کاســب دارای پروانه کسب 
که در زمان اعطــای تســهیالت دارای فعالیت 
اقتصادی دایر باشــد هم برای بانک هــا الزام آور 

خواهد بود.


