
رشد مسکن پایین تر از بازارهای رقیب
رئیس کل گمرک:

هیچ کمبودی نداریم
مجموع تجارت خارجی ایران تا پایان بهمن 

ماه به 78.5 میلیارد دالر رسید 

در نخستین گردهمایی »تبیین سیاست ها و 
فرآیندهای اجرایی مرتبط با طرح ادغام« مطرح شد 

چرا واردات ایران 
کاهشی شد؟

آمادگی بانک سپه برای 
ح ادغام اجرای طر

 3 عامل اصلی
 فرار مالیاتی

کارشناس اقتصادی تشریح کردند

خریدار  رئیس کل گمــرک از واردات 
۱۱ میلیارد دالری کاالهای اساسی طی 
۱۱ ماهه ســال جاری خبر داد و گفت: در 
کاالهای اساســی بحران که نداریم هیچ، 
بلکه در برخی اقالم مثل ذرت یا گوشــت 
واردات نســبت به مدت مشــابه افزایش 

داشته است.
مهدی میر اشــرفی در حاشــیه بازدید 
از مرز شــلمچه و گیت هــای منطقه آزاد 
در آبــادان در جمع خبرنــگاران تصریح 
کرد: در بحــث صادرات بعــد از چین که 
۸.۳ میلیــارد دالر در ۱۱ ماهه امســال 
صادرات داشــتیم، عراق بــا ۸.۲ میلیارد 
دالر اصلی ترین شــریک تجاری است که 
کاالهــای ایرانی با تنوع بــاال به آن صادر 
می شود؛ بنابراین باید در مرزهای زمینی 

با عراق ساماندهی خوبی را داشته باشیم.
وی بیان کرد: هفته گذشــته در باشماق 
و پرویزخان حضور داشــتیم و اقداماتی 
در زمینه ســاماندهی پیــش بردیم. در 

مرز زمینی شلمچه نیز پیگیر هستیم که 
مسائل و مشکالت صادرات کاال به کشور 
عراق از این مرز را جمع بندی و قســمتی 
از آن را بــا هماهنگی بین ســازمان های 

مرتبط با تجارت در مرز ساماندهی کنیم.
میر اشــرفی تأکید کــرد: در حال حاضر 
تعداد زیادی از ســازمان ها در مرز متولی 
اعمــال مقــررات هســتند از گمرک تا 
مرزبانی یا مناطق آزاد و دیگر ســازمان ها 
ولی برای یک تجارت ســهل تــر، روان 
تر، با هزینه کمتر و ســرعت بیشــتر باید 
هماهنگــی بیشــتری با ســازمان های 
داخلی تحت عنوان هماهنگی و مدیریت 

یکپارچه مرزی داشته باشیم.
رئیــس کل گمرک ایــران با اشــاره به 
مذاکرات با مســئوالن گمــرک مرکزی 
عراق و همچنین اقلیم کردســتان برای 
ایجاد دروازه مشترک تجاری گفت: تالش 
می کنیم هماهنگی بیشتری در مدیریت 
هماهنــگ مــرزی را شــاهد و دروازه 

مشــترک تجاری با کشــور عراق را فعال 
کنیم. این کار باعــث کاهش هزینه های 

صادراتی و تجارت فرامرزی می شود.
میر اشــرفی اضافه کــرد: ایــن دروازه 
مشــترک تجاری نه تنها تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان را انتفــاع می کند، بلکه 
مصرف کننــده نهایی ایــن کاالها که در 
کشور عراق هستند نیز با کاهش هزینه ها 
عماًل ســطح باالتری از مطلوبیت را برای 

متقاضیان ایجاد می کند.

افزایش ۷۰۰ هزار تنی واردات 
کاالهای اساسی در سال جاری

وی بــا رد شــایعات بحــران در تأمین 
کاالهای اساســی گفت: طــی ۱۱ ماهه 
اخیر آماری از واردات کاالهای اساســی 
داریم که نشــان دهنده بحــران در این 
زمینه نیست و وضعیت مطلوب است. در 
این مدت ماهانه بالــغ بر یک میلیارد دالر 
کاالهای اساسی به کشور وارد شده که به 

لحاظ وزنی ۷۰۰ هزار تن نسبت به مدت 
مشابه افزایش داشت.

رئیس کل گمــرک ایران ادامــه داد: به 
عنوان نمونه امسال ۱۳۷ هزار تن واردات 
گوشت گرم و سرد داشــتیم که نسبت به 
سال گذشــته ۵۰۰۰ تن افزایش را نشان 
می دهــد؛ بنابراین در بحــث تأمین ارز و 
ورود کاالهای اساســی مشــکل خاصی 
وجود ندارد، بلکه تفاوت نرخ ارز مســلماً 
انگیزه ای می شود که کاالهای خریداری 
شده با ارز دولتی بیشــتر متقاضی داشته 
باشــد و عماًل تحریکی هم در بازار ایجاد 

می شود.
میر اشــرفی یــادآور شــد: در کاالهای 
اساســی بحران که نداریم هیــچ بلکه در 
برخی قلــم کاالها مثل ذرت یا گوشــت 
واردات نســبت به مدت مشــابه افزایش 
داشــته و طی ۱۱ ماهه امســال قریب به 
۱۱ میلیارد دالر بــرای واردات کاالهای 

اساسی هزینه شده است.

وی اظهار کــرد: در بحــث واردات کاال 
چند مرحلــه داریم کــه اول ورود کاال 
)صاحب کاال اســناد خریــد را باید اخذ 
کند(، دوم ترخیص کاال )زمانی که کاال 
به گمرک اظهار می شود و سازمان های 
مرتبــط بــا ورود کاال بایــد مجوزهای 
قانونی صاحــب کاال را رؤیــت و اجازه 
ترخیص بدهند( و مرحله آخر تشریفات 

گمرکی است.
رئیس کل گمرک ایران با اشــاره به اینکه 
بین ورود کاال تــا زمانی که کاال به گمرک 
اظهار می شــود مدت زمانــی می گذرد، 
افزود: تشــریفات خصوصــاً ورود کاال به 
هیچ عنوان بیش از دو روز نیست و اگر هم 
باشــد قطعاً در مرحله ترخیص اقدامات 
کامل انجام نشــده اســت. مثــاًل برخی 
ســازمان ها نیاز دارند که مجوزهای ارائه 
شده را آنالیز کنند مثل ترخیص کاالهای 
دارویی، خوراکــی و بهداشــتی که باید 

آزمایشات الزم را انجام دهند.

وزنامـه اقتصادی ر
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عوارض آزادراهی گران نمی شود

وین – رشت؛ شریان ارتباطات منطقه ای  راه آهن قز

راه آهن به عنوان شــریان ارتباطــات موثر منطقه ای، یکــی از ابزارهای 
توسعه ملی است و افتتاح طرح استراتژیک راه آهن قزوین - رشت افتخار 

بزرگی است که موجب رشد حمل ونقل بار، مسافر و ترانزیت خواهد شد.
توسعه شبکه حمل ونقل ریلی بدون تردید در توسعه متوازن و پایدار نقش 
اساسی داشته و با توجه به اولویت آن در جهان امروز، نقشی استراتژیک در 
اقتصاد ملی ایفا می کند.تاثیر راه آهن در تولید ناخالص ملی، اشتغالزایی 
و به عنوان یک شــاخص، الزمه توســعه بخش های اقتصــادی، تجارت، 
صنعت، کشــاورزی و دیگر زیربخش های مربوطه غیرقابل انکار است و به 

نوعی دستیابی به حمل و نقل ریلی مناسب یک مزیت استراتژیک است.
صنعت حمل ونقل ریلی، صنعتی بالقوه است که با برنامه ریزی و تخصیص 
بودجه مناسب و مدیریت صحیح قادر است به عنوان یکی از عوامل رشد و 
توسعه کشور ایفای نقش کند.             ادامه در صفحه 2

سرمقاله

وزنامه خریدار  سازمان شهرستان های ر
 نماینده فعال می پذیرد

وزنامـه ر
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شهرام آدم نژاد
معاون حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی

مقایسه کارنامه یک  ساله مسکن، ارز و سکه نشان داد

١- خدمات تخصصي اطفال و كودكان با امكانات ويژه 
٢- ارتودنسي ثابت و متحرك با شرايط ويژه پرداخت

٣- درمانهاي زيبايي جهت طراحي خط لبخند شامل لمينيت 
سراميكي ونير كامپوزيت  و بليچينگ)سفيدكردن(مطبي و خانگي

٤- انواع ترميم ها و درمان ريشه )عصب كشي (

كلينيك تخصيص دندانپزشيك آوا

٥- درمانهاي پروتز ثابت و متحرك شامل انواع روكش ها 
و پالك ها جهت فضاهاي بي دنداني 

٦- درمانهاي دندانپزشكي مخصوص سالمندان محترم
٧- درمان ايمپلنت و جراحي هاي دندانهاي عقل نهفته 

٨- جرم گيري و درمان التهاب و خون ريزي لثه ،جراحي هاي لثه و...

قيطريه- بلوار اندرزگو- نبش كوچه عبدالهی جنوبی - پالك ٧٢- ساختمان پارسيان - طبقه اول - واحد6
0٢1٢٢٢٣٥٤06 -0٢1٢٢٣9٨٣6٤

ارائه كليه خدمات دندانپزشكي 

طرف قرارداد بابيمه بانكهای 
تجارت،ملت و صادرات

دکرت فالح سابق
Ava Dental Clinic

   ava_dentalclinic:اينستاگرام

سخنگوی کمیســیون صنایع مجلس، 
گفت: روش خاصی بــرای ترخیص یک 
روزه تمامــی کاالهــای اساســی مانند 
نهاده های دامــی، گوشــت، دارو و... از 
گمرکات کشور طراحی شده است تا نیاز 

مردم به این کاالها به راحتی رفع شود.
ولی ملکی در تشریح نشست کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس افزود: نشســت 
کمیســیون با حضور فرشــاد مقیمی، 
معاون صنعــت وزارت صنعــت، معدن 
و تجارت و مهــدی میراشــرفی رییس 

گمرک کل کشور برگزار شد.
نماینده مردم مشــکین شهر در مجلس 
شــورای اســالمی افــزود: در ابتــدای 
این جلســه گزارش کاملی از مســائل و 
مشکالت گمرک و کاالهای رسوب شده 
در گمرکات کشور، ارائه شد. براساس این 
گزارش مشخص شــد مکانیزمی خاصی 
برای ترخیص یک روزه تمامی کاالهای 
اساســی مانند نهاده های دامی، گوشت ، 
دارو و... از گمرکات کشــور طراحی شده 

است تا نیاز مردم به این کاالها رفع شود.
وی با بیان اینکه براساس گفته های آقای 
میراشرفی ۱۰ هزار کانتینر لوازم یدکی 
خودرو مدت مدیدی در گمرک رســوب 
کرده است، اظهار کرد: انتشار این خبرها 
در جامعه باعث تخریــب اذهان عمومی 
می شــود چراکه مردم تصــور می کنند 
خودروســازان تعمدا و با هدف افزایش 
قیمت چهارچرخ هــا، کانتینرهای لوازم 
یدکی را از گمرک ترخیــص نمی کنند. 
این در حالی است که خودروسازان علی 
رغم پرداخت هزینه مربوط به خرید این 
قطعات بــه دلیل مشــکالت موجود در 
مبادالت بانکی میــان ایران، کلن و چین 
تاکنون نتوانستند برگه ســبز موردنیاز 

ترخیص را دریافت کنند.
ملکی ادامه داد: خودروســازان ناچارند 
روزانه بابــت کانتینرهای حــاوی لوازم 
یدکی موجــود درگمــرک هزینه های 
کالنــی پرداخت کننــد در واقــع این 
شرکت ها هزینه های بسیاری بابت کرایه 

کانتینرهای حاوی قطعــات می پردازند 
که ایــن هزینــه در طول زمــان صرفه 

افتصادی ندارد.
سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن 
مجلــس تصریح کــرد: به زعــم رییس 
گمرک ماندگار شدن لوازم یدکی خودرو 

در گمرک به نفع خودروسازان نیست.
ملکــی خاطرنشــان کــرد: براســاس 
گفته های آقای مقیمی، نماینده شرکت 
چانگان با خودروسازان به توافق رسیده 
تا قطعات موردنیاز خودروی چانگان آزاد 
شــود و تولید این خودرو در کشور رونق 

گیرد.
سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس اظهار کرد: براســاس پیشــنهاد 
بنده مقرر شــد با حضور وزرای صنعت، 
معــدن و تجــارت، اقتصــاد و دارایی، 
رییس گمرک کل کشــور، بانک مرکزی 
و اعضای کمیســیون صنایع کمیته ای 
بــرای تعیین و تکلیف کاالهای رســوب 

شده در گمرک تشکیل شود.

واردات

وزه کاالهای اساسی از گمرکات کشور طراحی شد وش ترخیص یک ر ر
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وین – رشت؛ شریان ارتباطات منطقه ای  راه آهن قز
   ادامه از صفحه اول

علت تاثیر قابل توجه صنعت راه آهن در کاهش قیمت تمام شده حمل 
 و نقل بار و مسافر، وجود مزایای نسبی حمل ونقل ریلی نسبت به حمل 
ونقل جاده ای در حمل و نقل انبوه بار و مســافر به ویژه در مسافت های 
طوالنی، کاهش قابل مالحظــه در مصرف حامل هــای انرژی، ایمنی 
بیشــتر و ســازگاری با محیط زیست اســت و هرچه قیمت سوخت به 
قیمت واقعی خود نزدیک شــود، صرفه و مزیــت اقتصادی حمل ونقل 
ریلی به نسبت جاده بیشــتر خواهد شــد.مزیتهای حمل ونقل ریلی 
در چهار حوزه ایمنی، زیســت محیطی، انرژی و هزینــه های تعمیر و 
نگهداری، بســیار حائز اهمیت اســت چنانکه در بحث ایمنی، ریسک 
تصادفات جادهای ۲4 برابــر تصادفات ریلی اســت، البته هر چند که 
شدت حوادث ریلی به نسبت جادهای بیشتر اســت اما تعداد حوادث 

ریلی معموال بسیار اندک می باشد. 
از منظر محیط زیســتی، حمل ونقل جاده ای هشــت برابر حمل ونقل 
ریلی در تولید آالینده های زیســت محیطی نقش دارد، اما سیســتم 
حمل  و نقل ریلی در چارچوب حمل ونقل پاک قرار گرفته و گســترش 
آن موجب کاهش حمل ونقل جاده ای خواهد شــد که در نتیجه منجر 
به کاهش آلودگی هوای شهرها و کاهش تخریب محیط زیست خواهد 
شــد. حمل ونقل جاده ای با ســهم ۷6 درصد از جابجایی مسافرین بر 
حسب نفر کیلومتر و ســهم ۸۸ درصدی از تن کیلومتر بار حمل شده، 
عامل انتشــار 9۷.6 درصد از گازهای گلخانه ای است اما شیوه  ریلی با 
ســهم ۲4 درصد از جابجایی مســافر و ۱۲ درصد بار، عامل انتشار ۲.4 

درصد از گازهای گلخانه ای است. 
در حوزه انرژی، نیز باید توجه داشــت که نسبت مصرف سوخت بخش 
ریلی به بخش جادهای یک به 6 اســت. از منظر هزینــه های تعمیر و 
نگه داری، ناوگان ریلی )تعمیرات و نگهداری لکوموتیو و واگنهای باری 
و مسافری( هزینه های نگهداری بسیار کمتری از ناوگان جاده ای دارد.

اهمیت توسعه شبکه ریلی به حدی است که در برنامه ششم توسعه، توجه 
بسیاری به توســعه آن صورت گرفته اســت. عالوه بر آن رویکرد جهانی 
حفظ محیط زیســت و همچنین ارتباط غیر قابل انــکار با حمل صنایع 
فوالد و معادن که منجر به رشد اقتصادی می شود باعث شده تا، سیاست 
گذاران کشورهای توســعه یافته، مبنای برنامه ریزی صحیح را پوشش 
شــبکه راه آهن قرار داده و به پشتوانه آن از رشــد صنعتی چشمگیری 
برخوردار باشند. افتتاح طرح استراتژیک راهآهن قزوین- رشت موجب 
رشد چشــمگیر حمل ونقل بار و مسافر خواهد شــد؛ در سال های اخیر 
توسعه شبکه ریلی در راس برنامه های توســعه حمل ونقل دولت بوده و 
به مهمترین اولویت وزارت راه  و شهرسازی تبدیل شده است.سهم بودجه 
توسعه راه آهن به نسبت توسعه راهها در سالهای اخیر رشد قابل مالحظه ای 
داشته اســت؛ همچنین برخورداری کشور از شــبکه سراسری خطوط 
راه آهن و روند توسعه خطوط طی سالهای پیشین، توان بالقوه فعالیت در 

زمینه ترانزیت کاالی بین المللی را فراهم کرده است.
موقعیت ویژه و استراتژیک کشور در منطقه و توجه دولت به درآمدهای 
ارزی ناشــی از این طریق، توســعه کریدورهای ترانزیتی را سبب شده 
اســت و یکی از پروژه های بزرگ ریلی و ترانزیتی کشور، پروژه راه آهن 
قزوین - رشت است که با اتصال آتی به بندر انزلی و آستارا، اتصال بنادر 
شمالی و جنوبی کشور را محقق می کند و به نوعی اتصال آبهای آزاد در 

جنوب کشور به دریای خزر و کشورهای قفقاز را در پی خواهد داشت. 
راه آهن قزوین - رشت حلقه مفقوده ترابری - ترانزیتی کریدور شمال - 
جنوب که بخش وسیعی از کشورهای آسیایی و اروپایی را در بر خواهد 
گرفت، تکمیل مــی کند.این پروژه به طول ۱6۵ کیلومتر و با ســرعت 
طرح ۱6۰ کیلومتر بر ســاعت برای قطار مســافری و ۱۲۰ کیلومتر بر 
ساعت برای قطار باری، با بیش از ۲۲ کیلومتر تونل در حالی به بهره برداری 
می رسد که ظرفیت باری آن حمل ســاالنه 6 میلیون تن بار و ظرفیت 

مسافری آن جابجایی یک میلیون نفر مسافر در سال است.

 جلوگیری از تولید خودروهای غیراستاندارد
 از اوایل سال 98

رییس سازمان ملی اســتاندارد ایران گفت: اعالم اسامی خودروسازان 
و جلوگیــری از تولیــد خودروهای غیراســتانداردی که نتوانســتند 

استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کنند، اوایل سال آینده انجام می شود.
 نیره پیروزبخت در گفت و گو با ایرنا افزود: بازرســی از خودروســازان 
برای آزمون رعایت اســتانداردهای ۸۵ گانه که از آغاز دی ماه امســال 
کلید خورده بود، ادامه دارد و قرار نیســت به دلیل شرایط خاص تحریم 
به تاخیر بیفتد.وی گفت: نگرانی اصلی ســازمان ملی استاندارد در این 
مقوله، مربوط به آن دسته از قطعات خودرویی است که یافت نمی شود 

یا واردات آنها با وقفه مواجه شده است.
پیروزبخت ادامه داد: همچنین اکنون انجام برخی آزمایش ها در داخل 
کشور ممکن نیســت؛ با این حال آزمایش های که قابلیت اجرا دارند از 

سوی بازرسان این سازمان پیگیری می شود.
وی تاکید کرد: جمع بندی موارد از سوی کارشناسان در دست بررسی 
اســت و به محض قطعی شــدن ناتوانی خودروســازان در پاس کردن 
استانداردهای یاد شده، اطالع رسانی می شــود؛ اما به نظر می رسد با 
توجه به فرصت اندک باقی مانده تا پایان سال این اطالع رسانی به سال 
آینده موکول شود. به گزارش ایرنا، پارســال ۲۵ خودرو غیراستاندارد 
و بی کیفیت از خط تولید خارج شــد و تیرماه امسال نیز هشت خودرو 
به دلیل رعایت نکردن الزام های معیار مصرف ســوخت اجازه شــماره 
گذاری از سوی نیروی انتظامی نگرفت.بازرسی استانداردهای ۸۵ گانه 
خودرویی مطابق برنامه از پیش اعالم شــده ســازمان ملی استاندارد، 
از یکم دی ماه آغاز شــد؛ با اجــرای این طرح، خودروســازان موظفند 
یا خودروهای غیراســتاندارد و بی کیفیت خود را با این اســتانداردها 

منطبق کرده یا آنها را از خط تولید خارج کنند.

عوارض آزادراهی گران نمی شود
معاون ساخت آزادراه های شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل 
ونقل کشور گفت: هرگونه افزایش عوارض آزادراه های کشور با مراحل 
قانونی انجام می شــود و تا پایان امســال و ایام تعطیالت نوروزی 9۸ 
افزایش عوارض آزادراه ها را نخواهیم داشــت. سید حسین میرشفیع  
در گفت وگو با ایرنا افزود: الکترونیکی شدن پرداخت عوارض در آزادراه 
های کشور) ETC ( موجب افزایش هزینه آن نخواهد شد و تا زمانی که 

روند قانونی آن طی نشود، عوارض آزادراهی قابل افزایش نیست.
وی یادآورشــد: افزایش عوارض آزاد راه ها توســط شــرکت های 
سرمایه گذار آزادراهی پیشنهادی متناسب با نرخ تورم سالیانه و میزان 
سرمایه گذاری های انجام شده به کارگروهی در وزارت راه وشهر سازی 
ارائه تا پس از بررســی های کارشناســی و پس از تصویب آن در نهایت 

هرگونه افز ایش باید توسط وزیر راه وشهرسازی ابالغ شود.
معاون شرکت ســاخت و توســعه زیربناهای حمل ونقل کشور ضمن 
یادآوری، ضــرورت الکترونیکی شــدن پرداخت عــوارض آزادراهی 
)ETC( اظهار داشت: برای تسهیل عبور و مرور رانندگان از عوارضی ها در 
مرحله نخست الکترونیکی شــدن اخذ عوارض در پنج آزادراه پرتردد 
در دستور کار قرار گرفته است.میرشــفیع افزود: براساس این سیستم 
هنگام عبور خــودرو از عوارضی، بدون اینکه خــودرو توقف کند پالک 
خودرو توسط سیســتم خوانده می شــود تا راننده با استفاده از 
روش های مختلف نســبت به پرداخت عوارض عبور از طریق موبایل و 

یا خودپردازها اقدام کند در غیر این صورت خودرو جریمه خواهد شد.

سرمقاله

میز خبر
رییس کنفدراســیون صــادرات ایران گفــت: دولت 
در سال 9۸ باید بازنگری در سیاســت های ارزی اعم 
از واردات و صادرات را ســرلوحه کار خــود قرار دهد و 
از طریق تعامل بــا بخش خصوصی امــکان حل بهتر 

مشکالت را فراهم آورد.
محمد الهوتی در نشست خبری افزود: در ماه گذشته 
تســهیالتی برای واردات در مقابل صادرات اتفاق افتاد 
و جلساتی در کمیته کارشناسی با حضور نمایندگانی 
از نهادهای مختلف چون بانک مرکزی، کنفدراسیون 
صادرات و اتاق بازرگانی شــکل گرفت تــا موانعی که 
وجود دارد، برطرف شــود.وی افزود: به نظر می رســد 
سال 9۸ را بهتر از ســال 9۷ تجربه می کنیم و انسجام 

بیشتری در سیاست های ارزی داشته باشیم. 
الهوتی با اشاره به اینکه ارز 4۲۰۰ تومانی اتالف منابع 

اســت، تاکید کــرد: در تخصیــص و توزیع 
کاالهایی که با ارز دولتی وارد می شود، باید 
حقوق بگیران و اقشــار ضعیــف مورد توجه 

دولت باشند. 
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران، پخش کردن منابع ملــی در جامعه با 
ارز ارزان قیمــت و کاالهای ارزان قیمت تنها 

نتیجه ای که دارد، افزایــش قاچاق خواهد بود.الهوتی 
گفت: اگر قیمت 4۲۰۰ تومانی برای ارز رســمی اعالم 
نمی شد و دولت اجازه می داد نرخ ارز در بازار به صورت 
شناور تعیین شود، قیمت ها به مراتب پایین تر از قیمت های 
فعلی بود. وی با اشــاره به اینکه در مواردی دخالت ها 
به جای اینکه کار را مدیریت کند، تاثیر معکوس دارد، 
ادامه داد: ارز 4۲۰۰ تومانی نمی تواند مطلوب باشــد. 

رییس کنفدراســیون صادرات ایران افزود: 
از زمان ابالغ بخشنامه ارز 4۲۰۰ تومانی در 
ابتدای امســال، کمیته ای در اتاق بازرگانی 
شکل گرفت و نســبت به برخی سیاست ها 
مانند الزام برگشت ارز در مدت سه ماه، سطح 
بندی صادرکنندگان براساس حجم صادرات 
و الزام به عرضه ارز در ســامانه نیما نقدهایی 
مطرح شــد حال امروز بعــد از ۱۱ ماه بــه این نتیجه 
رسیده اند که ارز 4۲۰۰ تومانی باید به صورت دیگری 
بــرای تامین کاالهای اساســی تخصیص پیــدا کند. 
الهوتی تاکید کرد: بازار تا قیمت ۱۰ هزار تومان را برای 
دالر پذیرفت اما در قیمت های باالتر بازار قفل شد.وی 
با اینکه قیمت های فعلی در بازار قیمت واقعی نیست، 
گفت: اگر عرضه ارز بیشتر شود و شرکت هایی که ملزم 

به عرضه ارز در نیما هستند فعال تر عمل کنند، قیمت 
ها واقعی خواهد شد. 

رییس کنفدراســیون صادرات ایران ادامه داد: بر اساس 
بســته تشــویقی آخر ســال بانک مرکزی، شرکت ها 
می توانند 4۰ درصد از ارز خــود را در بازار آزاد به فروش 
برسانند. وی به برگزاری نشستی با علی شمخانی، دبیر 
شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و گفت: محتوای این 
جلسه برای مقام معظم رهبری ارســال شد و بعد از آن 
بود که رهبری تاکید کردند تا نظر اتاق بازرگانی ایران 
دیده، شنیده و خوانده شود.به گفته الهوتی، جزئیات 
آمار تجارت خارجی از بهمن ماه منتشــر نشده اما در 
این مــدت 4۰ میلیارد دالر صــادرات و ۳۸.۵ میلیارد 
دالر واردات صــورت گرفتــه و به نظر می رســد رقم 

صادرات تا پایان سال به 4۳ میلیارد دالر برسد.

اتاق

مجید انتظاری  ارزیابی رشــد یک ساله 
ســه بازار رقیب یعنی مسکن، ســکه و ارز 
نشان می دهد، مســکن از دو بازار دیگر جا 
مانــده و با وجود رشــد ۸۰ درصدی قیمت 
طی ۱۰ ماهه ۱۳9۷ دقیقاً به همین میزان 

از سکه و ارز عقب مانده است.
قیمت مســکن از فروردیــن ۱۳9۵ یعنی 
زمانی که آرامش نســبی بر اقتصــاد ایران 
حاکم بود تــا بهمن ماه ۱۳9۷ رشــد ۱49 
درصدی قیمت را به ثبت رســانده اســت. 
فروردین مــاه ۱۳9۵ میانگیــن قیمت هر 
متر مربع مسکن شــهر تهران سه میلیون 
و 99۰ هزار تومــان بود کــه فروردین ماه 
۱۳9۷ به متری پنج میلیــون و ۵۳۰ هزار 
تومان و بهمن ماه ۱۳9۷ به 9 میلیون و9۷۰ 
هزار تومان رســید. بررسی قیمت مسکن از 
فروردین ۱۳9۷ تا بهمن ماه همین ســال 
افزایش ۸۰ درصدی را نشــان می دهد. این 
رقم دقیقاً ۸4 درصد پایین تــر از بازارهای 
سکه و ارز به ثبت رســیده که کارشناسان 
علت آن را نبود ظرفیت بازار مسکن عنوان 
می کنند. توان طرف تقاضای مسکن بسیار 
پایین تر از قیمت های فعلی اســت. از سوی 
دیگر مســکن کاالیی درشــت محســوب 
می شــود و برای خرید آن بایــد رقم های 
سنگین هزینه کرد؛ ویژگی که پاشنه آشیل 

این کاال نسبت به سکه و ارز بوده است.
قیمت دالر نیــز از فروردین مــاه ۱۳9۵ تا 
۱9 اسفندماه ۱۳9۷ رشــد ۲۷4 درصدی 
را به ثبت رســانده اســت. دالر هم چنین از 
فروردین امسال تا ۱9 اسفندماه ۱64 درصد 
رشد داشته که دقیقاً با رشد یک ساله سکه 
برابری می کند، با این حال در میانگین سه 
ساله، پایین تر از سکه قرار گرفته است. دالر 
در فروردیــن ۱۳9۵ بالغ بــر ۳.۵۰۰ هزار 
تومان بود، فروردین ۱۳96 به ۳. ۸۰۰ هزار 
تومان رســید، فروردین ۱۳9۷ نیز 4.9۵۰ 
تومان قیمت داشت و ۱9 اسفند ۱۳9۷ بالغ 

بر ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان خرید و فروش شد.

اما باالترین میزان رشــد طی سه سال اخیر 
مربوط به ســکه بهار آزادی بوده که افزایش 
۳4۰ درصدی قیمت را از فروردین ۱۳9۵ تا 
کنون از آن خود کرده اســت. قیمت این فلز 
گرانبها در فروردین ماه ۱۳9۵ یک میلیون 
و۲۱ هزار تومان بوده که در فروردین ۱۳96 
به یک میلیون و ۱9۷ هزار تومان، فروردین 
۱۳9۷ به یک میلیــون و ۷۰۳ هزار تومان و 
۱9 اسفندماه ۱۳9۷ به چهار میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان رسیده است. این ارقام حاکی از 
آن است که ســکه طی یک سال اخیر ۱64 
درصد و سه ســال گذشته ۳4۰ درصد رشد 

یافته است.
در مقایسه کالن می توان گفت بازار مسکن 
حال و روز چندان خوشــی نسبت به سکه 
و ارز تجربه نمی کند. از یک ســو با انباشت 
تقاضا در بخــش کوچک متراژ و از ســوی 
دیگر با مازاد عرضه در بخــش بزرگ متراژ 
مواجه است. در این شرایط به دلیل رشد ۸۰ 

درصدی قیمت طی ۱۰ ماه اخیر، مشتریان 
واقعی خود را از دست داده و معامالت شهر 
تهران در بهمن ماه امســال به 9۳۰۰ فقره 
رسیده که نســبت به زمان مشابه سال قبل 
49 درصد کاهش نشان می دهد. در بازه ۱۱ 
ماهه نیز کاهش ۳۲ درصد به ثبت رســیده 
است. اواخر سال گذشــته نیز رشد مسکن 
حدوداً نصف دو بازار رقیب بود و پیش بینی 
بعضی کارشناســان مبنی بر این که قیمت 
مسکن با سکه و ارز همتراز می شود درست 

از کار درنیامد.
 البتــه غالــب پیش بینی هــا این بــود که 
نمی تــوان انتظار داشــت قیمت مســکن 
با رشــد ارز و طال همســان شــود؛ چرا که 
هم اکنون نیز دچار حباب قیمت شــده و از 

این پس وارد دوره رکودی خواهد شد.

پیش بینی از مسکن 9۸
برآینــد ســه پیش بینــی از ســوی ســه 

کارشناس بازار مســکن حاکی از آن است 
که قیمت مسکن در سال ۱۳9۸ حدود نرخ 

تورم خواهد بود و جهش نخواهد داشت.
مصطفی قلی خســروی، رئیــس اتحادیه 
مشــاوران امالک در خصوص وضعیت بازار 
مســکن در ســال ۱۳9۸ می گوید: بعد از 
انقالب اسالمی در سال های ۱۳6۸، ۱۳۸6، 
۱۳9۱ و ۱۳9۷ بــا جهش قیمت مســکن 
مواجه بودیم که چهــار مؤلفه اصلی بورس، 

طال، حامل انرژی و ارز باعث این اتفاق شد. 
هم اکنون که توان متقاضیــان پایین آمده 
جهش قیمتی مطلقــاً اتفــاق نمی افتد. با 
افزایــش نرخ تــورم می توان رشــد قیمت 
مسکن را پیش بینی کرد اما در سال ۱۳9۸ 

پایین تر از نرخ تورم خواهد بود.
هم چنین ســلمان خادم المله، کارشناس 
اقتصاد مسکن، واکنش بازار مسکن نسبت 
به افزایش قیمت را خنثی می داند و معتقد 
است: با توجه به این که اقتصاد ما تحت تأثیر 

تحریم ها قرار دارد اگر شرایط سخت تر شود 
ممکن است قیمت اســمی مسکن افزایش 
پیدا کند ولی هرچقدر قیمت باال برود رابطه 
معکوس با حجم معامالت پیــدا می کند و 
خرید و فروش از این مقدار هم کمتر خواهد 
شــد. لذا با توجه به این که در هر بخشــی 
قیمت، محصول عرضه و تقاضا اســت بعید 
می دانم قیمت مســکن در سال آینده باالتر 

از نرخ تورم برود.
محمدمهدی مافی، کارشناس بازار مسکن 
نیز معتقد اســت که اگر سیاست های الزم 
برای جذب نقدینگی بخــش خصوصی در 
بخش ســاخت و ساز اتخاذ شــود می توان 
روند رشد قیمت مســکن را کنترل کرد؛ او 
هم چنین بازار مســکن را ماهیتاً تابع عرضه 
و تقاضا می داند و می گوید اگر ســرمایه ها 
به بازار مسکن حمله کند عرضه حدود یک 

دهم تقاضا است. 
وی می گوید: ابتدا باید از نظر سیاسی تا حد 
ممکن ذهنیت بحــران در اذهان مردم آرام 
شــود. ما طی دهه های اخیــر بحران های 
بزرگ تــر از شــرایط کنونی را هم پشــت 
ســر گذاشــته ایم، لذا مردم باید اطمینان 
پیدا کنند کــه قطعاً از این برهــه هم عبور 

می کنیم.
آمار بانک مرکزی از تحوالت بازار مســکن 
شــهر تهران در بهمــن ماه ۱۳9۷ نشــان 
می دهد متوسط قیمت خرید و فروش یک 
متر مربع زیر بنای واحد مســکونی معامله 
شــده از طریق بنگاه هــای معامالت ملکی 
شهر تهران 9 میلیون و 9۷۰ هزار تومان بود 
که نسبت به ماه گذشــته و ماه مشابه سال 
گذشته به ترتیب ۱.۷ درصد و ۸۵.۱ درصد 
افزایش داشته اســت. هم چنین در این ماه 
تعداد معامــالت آپارتمان های مســکونی 
شهر تهران به بیش از 9۳۰۰ واحد رسید که 
نسبت به ماه قبل ۳9 درصد افزایش داشته، 
اما نسبت به ماه مشــابه سال گذشته 49.۲ 

درصد کاهش را نشان می دهد.

خریدار  ســالیانه ۳۰ هزار میلیارد تومان 
فــرار مالیاتی در ایــران گزارش شــده که 
بررســی ها نشــان می دهد نبود شفافیت، 
ضعف فرهنگ مالیاتــی، کم کاری و نظارت 
ناکافی ســازمان مالیاتی از عوامل بروز آن 
بوده است.مالیات یک منبع پایدار درآمدی 
در کشورهای توسعه یافته محسوب می شود و 
در کشــور ما نیز دولت ها سالهاست مالیات 
را سرلوحه برنامه اقتصادی خود قرار داده اند. 
البته در این میــان فرار مالیاتــی واقعیتی 
اجتناب ناپذیر اســت و هر زمان و مکانی که 
حاکمان تصمیم به وضع مالیات گرفته اند، 
برخی افراد و شــرکت ها نیز به دنبال فرار یا 

اجتناب از پرداخت آن بوده اند.
محمد قاســم پناهی، سرپرســت سازمان 
امور مالیاتی کشــور اوایل اسفند در حاشیه 
دوازدهمین همایش سیاســت های مالی 
و مالیاتی کشــور گفــت کــه از ۱۱۳ هزار 
میلیارد تومان مالیات پیش بینی شــده در 
بودجه امســال، در یازده ماه گذشــته فقط 
۸۳.۵ درصد معادل ۸6 هزار میلیارد تومان 

محقق شده است. 
وی همچنیــن دربــاره فرارهــای مالیاتی 
گفت: بر اســاس اعالم مســئوالن سالیانه 
حداکثر ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی 
در کشور پیش بینی شــده که بخشی از آن 
به دلیل نبود شــفافیت در اقتصاد و ضعف 

فرهنگ مالیاتی کشور است. 

سازمان مالیاتی یکی از مقصران فرار 
مالیاتی است 

درباره علل بروز فرار مالیاتی دالیل بسیاری 
قابل فهرست اســت؛ از نبود شــفافیت در 

اقتصاد تا ضعف فرهنگ مالیاتی 
همگی در این امر دخیل هستند 
امــا ابــوذر ندیمی، کارشــناس 
اقتصادی به ایرنا مــی گوید: فرار 
مالیاتی بیش از هرچیز به عملکرد 
سازمان مالیاتی در وصول مالیات 
حقه دولت باز می گــردد زیرا با 
وجود الزام های قانونی برای راه اندازی 
طــرح جامع مالیاتی در کشــور، 
هنوز این امر محقق نشــده و در 
حقیقت شاهد نوعی کم کاری در 

این زمینه هستیم.
وی با انتقاد از اینکه طــرح جامع مالیاتی به 
طور ناقص در کشور اجرا شــده است، آن را 
بیش از هر چیز ناشــی از کم کاری سازمان 
مالیاتی دانست و گفت: برخی مایل نیستند 
ممیزســاالری از بین برود و گر نــه از نظر 
منابع و هدف گذاری، قرار بود سال ها پیش 

این طرح اجرایی شود.
ندیمی افزود: برخی مســائل نیز به کاستی ها 
در وزارتخانه های مرتبط بــا امور تولیدی 
و توزیعــی باز مــی گــردد؛ بــرای نمونه 
وزارتخانه هــای صنعت، معــدن و تجارت 
و جهادکشــاورزی باید صنــوف و همه 
عرضــه کننــدگان کاال و خدمــات را به 
صندوق مکانیزه فــروش مجهز می کردند 

که تاکنون این امر عملیاتی نشده است.

قاچاق یعنی فرار مالیاتی
این کارشناس اقتصادی با اشــاره به اینکه 
قاچاق به معنی این اســت که حقوق ورود و 
ســود گمرکی پرداخت نمی شود، گفت: تا 
زمانی که مانعی بــرای فرصت های منتهی 

به قاچاق وجود نداشته باشــد و بسیاری از 
مناطق، بازارچه ها و مرزها را کنترل نکنیم، 
امکان قاچاق وجود دارد و از این مســیر نیز 

مالیات گریزی شکل می گیرد. 
نماینده ســابق مجلس شــورای اسالمی 
با تاکید بر اینکه مســاله فرهنگ و آموزش 
در فرار مالیاتی حائز اهمیت اســت، گفت: 
پررنگ بــودن نقش نفــت در اقتصاد ایران 
ســبب شــده تا نیاز به پرداخــت مالیات 

احساس نشود که این امر منطقی نیست.
ندیمی افزود: اکنون در کشور با این مشکل 
روبه رو هســتیم که درآمــد ۱۰۰ میلیارد 
دالری ما به ۲۰ میلیــارد دالر کاهش یافته 
در حالی کــه مخارج بودجه تــا ۵۰ درصد 

بیشتر شده است.
این کارشــناس اقتصادی بر نظارت مستمر 
برای پرداخت مالیات ها تاکید کرد و گفت: 
این نکته را باید مــورد توجه قــرار داد که 
یــی که اخذ  لیــات ها ز ما بســیاری ا
می شود، به دســت دولت نمی رسد؛ برای 
نمونه مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده 
اخذ می شــود اما چون نظارت دقیق و فیش 

خرید رســمی وجود ندارد، قابل 
پیگیری نیست.

از منظــر ندیمی، چهــار قانون 
حمایــت از مصــرف کنندگان، 
نظام صنفی و مالیاتی به خصوص 
طرح جامــع مالیاتی و باالخره 
بودجه های ســنواتی باید مورد 
بازبینی قرار گیرد تا فرار مالیاتی 

به حداقل برسد.

جایگاه ایران در زمینه فرار 
مالیاتی بین سایر کشورها

بررســی وضع برخی کشــورهای منتخب 
جهان در خصــوص فرار مالیاتی در ســال 
۲۰۱۱ نشان می دهد که در این سال جمع 
اقتصاد غیر رســمی ایــران ۱۸.۳ درصد و 
معــادل 6۰ میلیــارد و ۵۷6 میلیون دالر 
بوده در حالی که این شاخص در کشورهای 
همســایه همچــون ترکیــه ۳۱.۳ درصد 
معادل ۲۳۰ هــزار و ۱۳۸ میلیــون دارد، 
پاکســتان ۳۵.۷ درصد معــادل 6۲ هزار و 

4۰۳ میلیون دالر برآورد شده است.
البته بررســی حجــم اقتصاد غیررســمی 
در کشور پیشــرفته ژاپن 6۰4 هزار و ۷۵9 

میلیون دالر و برابر ۱۱ درصد است. 
نرخ متوسط مالیاتی کشورمان در همین دوره 
6.۱ درصــد، ترکیه ۲۳.۵ درصد، پاکســتان 
۱۰.۲ و ژاپــن ۲۸.۳ درصــد برآورد شــده و 
بنابراین مالیات از دست رفته ناشی از اقتصاد 
زیرزمینی، ســه میلیارد و 69۵ میلیون دالر 
بوده است. همچنین براســاس اعالم مراجع 
رســمی ارزش برآورد قاچاق ســاالنه کشور 
حدود ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دالر و مالیات بر ارزش 

افزوده و مالیات بر درآمد فرار شده از این محل 
۱6۰ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال است. 

 راهکارهای سازمان مالیاتی برای 
فرار مالیاتی 

دفتر پژوهش و برنامه ریزی ســازمان امور 
مالیاتی ســه راهکار برون رفت از مشکالت 
ســازمان امور مالیاتی اعالم کرده اســت؛ 
بر این اســاس بهره برداری از فرصت های 
پیش آمده بــرای اصالح قوانیــن مالیاتی 
بــرای منطقی، محــدود و هدفمندکردن 
معافیــت های مالیاتــی و ارائــه پایه های 
مالیاتــی جدید، ایجــاد فضــای تعامل و 
همکاری با مسئوالن محلی و استانی و سایر 
سازمانها و تشــکل های مردم نهاد و تالش 
بــرای تاثیرگــذاری در فرآیندهای تعیین 
و تصویب ارقــام مالیاتــی در بودجه های 
ساالنه و تعامل با مراجع ذیربط برای تبیین 
واقعیت ها و مختصات اقتصادی کشــور و 
ســازمان امور مالیاتی از جمله راهکارهای 
این سازمان اســت. همچنین این مرکز در 
بحث مقابله با مشــکالت درون ســازمانی 
نیز انجام اصالحات ســاختاری در سازمان 
و ساختمان ســازمان امور مالیاتی کشور را 
مورد تاکید قرار داده و بر تشــکیل کارگروه 
تخصصی بــرای پیگیری وصــول معوقات، 
تامین نیروی متخصص، فنــی، تکنیکال و 
آموزش دیده، تعریف شاخص های ریسک 
و راه اندازی سیســتم حسابرســی مبتنی 
برریســک و تعییــن تکلیف موضــوع فرار 
مالیاتی کارت های بازرگانی و برنامه ریزی 
برای کنترل پدیده حســاب هــای بانکی 

اجاره ای تاکید کرده است.

سیاست های ارزی دولت در سال 98 بازنگری شود
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اختصاص ۱۱۰۰ هکتار از اراضی البرز جهت ایجاد 
کمربند سبز

 عزیز اهلل شهبازی با بیان اینکه برای توســعه فضای سبز استان البرز با 
اهتمام ویژه ای حضور داشــته و حمایت الزم را خواهیم داشت، گفت: 
برنامه ریزی شــده که هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی اســتان برای ایجاد 

کمربند سبز اختصاص یابد.
عزیزاهلل شهبازی اســتاندار البرز  در مراسم روز درختکاری در باغستان 
کرج این روز را بسیار ارزشمند و با اهمیت دانست و گفت: فعاالن حوزه 
محیط زیست افرادی پرتالش و دلسوز هستند واین مراسم بسیار حائز 
اهمیت است.وی افزود: به مناســبت روز درختکاری در روزهای پایانی 
سال به پیشــواز بهار می رویم از این رو موقعیت خاصی را برای ما ایجاد 
می کند.استاندار البرز خاطرنشان کرد: از مســئولین  مرتبط با محیط 
زیســت و ایجاد طبیعت و هوای پاک درخواســت داریــم که در حوزه 
آموزش در این خصوص بیشتر کار کرده و منافع درخت و فضای سبز را 

به دانش آموزان تعلیم دهند.
وی با تاکید بر اینکه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست اهمیت زیادی 
دارد، گفت: حضور مسئولین اســتان در مراسم روز درختکاری نشان از 

اهمیت این موضوع برای آنها دارد.
شهبازی با یادآوری اینکه ما امروز اینجا هستیم که به درختان به عنوان 
ســرو قامتان طبیعت ادای احترام کنیم چراکه درختــان نقش حائز 
اهمیتی در سالمتی ما دارند، گفت: از چندین سال پیش در کرج برنامه 
ریزی شــد که در بخش هایی از اراضی این شــهر درختکاری داشــته 

باشیم که اقدامات خوبی انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه برنامه ریزی شــده که هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی 
اســتان برای ایجاد کمربند ســبز اختصاص یابد، گفت: برای توســعه 
فضای سبز استان البرز با اهتمام ویژه ای حضور داشته و حمایت الزم را 
خواهیم داشت.استاندار البرز در این مراسم با تاکید بر اهمیت فرهنگ 
سازی برای حفاظت از محیط زیست از سنین کودکی، حضور گسترده 
دانش آموزان را بــا اهمیت شــمرده و در کنار آنها به غــرس و آبیاری 

درختان پرداخت.

توزیع ۵۰۰ هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی
حامد فرضی با اشــاره به اینکه در هفته منابــع طبیعی ۵۰۰ هزار اصله 
نهال توســط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز در کل اســتان 
توزیع شده اســت، گفت: در ۲۲ اسفندماه ســال جاری که روز شهید 
است برای پاسداشت شــهدا و به ازای ۵ هزار و ۲۰۰ شهید البرز در تمام 

بوستان های روستایی البرزدرختی کاشت می شود.
حامد فرضی، مدیر کل منابــع طبیعی و آبخیز داری اســتان البرز  در 
مراســم روز درختکاری که در باغســتان کرج برگزار شــد با اشاره به 
گرامیداشت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی ظهار کرد: این هفته 
یادآوری برای ما است که آیندگان به ما نیاز دارند و هر گام موثری که در 

این برهه زمانی بر می داریم  به نفع نسل آینده است.
وی افزود: در هفته منابع طبیعی ۵۰۰ هزار اصله نهال توســط اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری البرز در کل استان توزیع شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان البرز با تاکید بر اینکه امید 
است با برنامه ریزی های مناسب مســئوالن در نقاط البرز اقداماتی که 
برای افزایش ســرانه فضای سبز و پوشــش های گیاهی است به خوبی 
انجام شــود، گفت: این عرصه یک هزار هکتاری در باغســتان کرج که 
درختکاری در بخش هایی از آن  انجام شده است به عنوان یکی از منابع 

سرشار کرج و استان محسوب می شود.
وی اضافه کرد: بــه یقین نقش پرســنل منابع طبیعــی در حفاظت و 
حراست پرسنل منابع طبیعی بر کسی پوشیده نیست و این عرصه برای 

توسعه فضای سبز در اختیار شهرداری کرج قرار گرفته است.
این مسئول با اشاره به اینکه جمعیت دو میلیونی کرج نیاز به عرصه سبز 
و پوشــش گیاهی مناســب دارند، گفت:از این رو این درختکاری ها در 

اراضی باغستان در راستای این اهداف صورت گرفته است.

۱۴۰ میلیارد تومان برای توسعه بوستان های کرج 
 علی اصغر کمالی زاده از افتتاح پارک ۸ و نیم هکتاری کیانمهردر پایان 
سال جاری خبر داد و گفت: در بودجه ســال 9۸ شهرداری کرج حدود 
۱4۰ میلیارد تومان صرف نگهداری و توسعه بوستان های کرج خواهد 
شد.علی اصغر کمالی زاده شــهردار کرج، در مراسم روز درختکاری که 
در باغستان غربی کرج برگزار شد، اظهار کرد: از این  میزان اراضی که در 
سال 9۳ توسط سازمان ملی زمین و مســکن در اختیار شهرداری کرج 

گذاشته شد تاکنون در ۸۰۰ هکتار جنگل کاری شده است.
وی افزود: از این ۲۰۰ هکتاراراضی باقیمانده  یــک هزار هکتار اراضی 
باغستان نیز عملیات جنگل کاری انجام می شود که امید است بتوانیم 
با این اقدامات گامی مهــم در جلوگیــری از ورود ریزگردها و کاهش 

آالیندگی هوای کرج داشته باشیم.
شهردار کرج  با اعالم اینکه پروژه های درختکاری از این دست در دیگر 
نقاط کرج در حال انجام اســت، گفت: خارج از محدوده شهرستان  کرج 
و در شهرستان  ساوجبالغ که در واقع حوزه غربی کرج است حدود 9۰ 

هکتار عملیات اجرایی جنگل کاری خواهیم داشت.
این مســئول به اقدامات دیگر جنگل کاری در محــدوده فرودگاه پیام  
استان البرز اشــاره کرد و گفت: در آنجا و در نزدیکی محل دفن زباله در 

حلقه دره نیز جنگل کاری  اجرا خواهد شد.
کمالی زاده در بخش دیگری ازســخنانش به احــداث پارک همگام در 
خط 4 حصار کرج اشــاره کرد و گفت: عملیات اجرایــی پارک ۸ و نیم 
هکتاری در کیانمهر نیز به پایان رسیده اســت و امید است در چند روز 
آینده شاهد افتتاح این پروژه باشــیم.وی با بیان اینکه در بودجه سال 
9۸ شهرداری کرج حدود  ۱4۰ میلیارد تومان صرف نگهداری و توسعه 
بوستان های کرج خواهد شــد، افزود: در کنار آن در سال آینده احداث 

دو اکوپارک در کرج را عملیاتی خواهیم کرد.

افتتاح جشنواره فرهنگی هنری هشتگرد
نماینده عالی دولت در استان البرز در مراسم افتتاح جشنواره فرهنگی 
هنری شهرستان هشــتگرد که با حضور دکتر صالحی رئیس سازمان 
انرژی اتمی برگزار شــد، گفت: علما در این دیار و سرزمین حافظ دین 
بوده اند و باید قدر مراجع را دانســت و در نشر تفکر دینی و اندیشه های 

آنها تالش کردند. 
دکتر شــهبازی با بیان این مطلب در این مراســم اظهار داشت: امروز 
در استان البرز برای نخستین بار اقدام ارزشــمندی رخ داده است و آن 
افتتاحیه جشــنواره فرهنگی هنری هشــتگرد با محوریتهای ادبیات، 
خوشنویســی، موســیقی، فیلم و تئاتر اســت که امیــدوارم در دیگر 
شهرستانها هم این چنین جشــنواره هایی که به تاریخ، هنر و فرهنگ 
گره خرده است برگزار شود و نســل جوانان را با پیشینه غنی خود آشنا 
کند.وی با اشاره به اینکه شهر ســتان ساوجبالغ از وجود بزرگانی چون 
صالحی برغانی، شهیدی برغانی و علوی برغانی برخوردار است، افزود: 
این علمای بزرگوار در این دیار و ســرزمین حافظ دین بوده اند بنابراین 
باید قدر مراجع را دانســت و در نشــر تفکر دینی و اندیشــه های آنان 
تالش کرد.رونمایی از کتاب »کهن دیار ســرزمین« از دیگر برنامه این 
جشنواره بود. استاندار البرز در این رابطه خاطر نشان کرد: کتاب »کهن 
دیار سرزمین« که توسط دکتر عســگری محقق و پژوهشگر البرزی به 
رشته تحریر درآمده است یک اثر ماندگار و ماناست که به تاریخ شفاهی 
مبارزات انقالبی مردم شهرســتان های ســاوجبالغ، نظرآباد و منطقه 
غرب اســتان البرز می پردازد و الزم اســت اینگونه تاریخ نگاری ها در 

خصوص انقالب بیشتر صورت گیرد.

البرز

کسب جایزه های ملی نتیجه، همت و تالش همکاران 
سخت کوش است که برای رسیدن به قله های افتخار 

ما را یاری کردند.
مهندس یزدی زاده در حاشــیه برگــزاری بزرگترین 
اجالس اســتراتژی های توســعه خدمات، تولیدات 
و صادرات برترین شــرکت های ایرانی کــه با حضور 
مسئولین کشوری و شــرکت های بزرگ تولیدی روز 
یکشنبه ۱۲ اسفند در سالن همایش های صدا و سیما 
تهران برگزار شــد ودر  در پی کسب 4 موفقیت بزرگ، 
با اشــاره به این موضوع که ذوب آهن اصفهان با تکیه 
بر نیروهای متعهد ، با دانش و ســخت کوش خود طی 

چهل سال بســیار توانمند شده است ، گفت: 
کسب جایزه های ملی در ابعاد مختلف نتیجه 
همت و تالش همکاران ســخت کوش است 
که برای رسیدن به قله های افتخار ما را یاری 
کرده اند . وی افــزود : ذوب آهن به عنوان 
پایه گذار صنعت فوالد کشــور بــا تربیت و 
انتقال صاحبنظران و مدیران در عرصه های 

مختلف به یک دانشــگاه تبدیل شــده است به همین 
منظور ســیمرغ زرین مدیریت خالق در صنعت فوالد 

و صنایع وابسته به این شرکت تعلق گرفت.
مدیر عامل شرکت کسب نشان ملی رتبه نخست ملی 

تعهد کیفیت و تامین نیازهای صنایع کشور 
در صنایع فوالد را نشــان از تعهد ذوب آهن 
اصفهان بــه کیفیت محصــوالت و تولیدات 
خود دانســت و گفــت: در شــرایط کنونی 
به خاطر نوســان قیمــت ها، برخــی تولید 
کنندگان اخالق حرفه ای را زیر پا می گذارند 
تا بیشــترین بهره را از این نوســانات ببرند 
ولی ذوب آهــن اصفهان با پایبندی بــه تعهدات خود، 
در زمینه کیفیــت، اخالق حرفــه ای را رعایت کرده و 

شایسته این عنوان بوده است.
وی به تولید ریل ملی در این شــرکت و قطع وابستگی 

از واردات این محصول اســتراتژیک اشاره کرد و گفت: 
توان داخلــی در تولید ریل موجب گردید دشــمنان، 
این محصول را از فهرست تحریم خود بردارند و همت 
تالشــگران شــرکت در تولید ریل ملی و محصوالت 
جدید نیز باعث شد تا نشان کارآفرینان و مدیران حافظ 
منافع ملــی و خردمند در عرصه صنعــت و تجارت به 

ذوب آهن اصفهان تعلق گیرد.
وی گفت: با توجه به بررســی های انجام شده در زمینه 
کیفیــت کاال و رعایت تعهــد و پارامترهــای دیگر در 
شــرکت جایزه بهترین برند در صنعــت فوالد از طرف 

ICME به ذوب آهن اصفهان رسید .

نشان

خریدار  تجارت خارجــی ایران، ۱۱ ماه 
نخست امســال را با کاهشــی ۱۱ میلیارد 
دالری پشت ســر گذاشــت؛ در این مدت، 
صادرات غیر نفتی تغییر چندانی نداشــته 
اما واردات، با کاهشــی ۱۰ میلیارد دالری 
روبرو شــد.مجموع تجارت خارجی ایران تا 
پایان بهمن ماه به ۷۸.۵ میلیارد دالر رسید؛ 
این در شرایطی است که این رقم برای مدت 

مشابه پارسال، ۸9.۲ میلیارد دالر بود.
کاهش واردات باعث شــده تا تــراز تجاری 
کشور در ۱۱ ماه امسال، مثبت ۱.۵ میلیارد 
دالر باشد، این رقم در مدت مشابه سال قبل 

منفی 6 میلیارد دالر بود. 
در مجموع ایران از ابتدای سال 9۷ تا پایان 
بهمن ماه، 4۰ میلیارد دالر خالص صادرات 
غیر نفتی و ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر 
واردات داشته که این اعداد در ۱۱ ماهه سال 
گذشته، شامل4۱.6 میلیارد دالر صادرات 
غیرنفتی و4۷.6 میلیــارد دالر واردات 
می شــود. در ایــن میان، چین بــه عنوان 
بزرگترین شریک تجاری کشور، بیشترین 
کاهش واردات به ایران را بــه نام خود ثبت 

کرده است.
آمار صادرات و واردات ژانویه نشان می دهد 
که در این مدت واردات ایران از کشــورهای 
مبدا کاهش داشــته و این کاهش در برخی 
موارد تا بیش از ۵۰ درصد نیز می رســد؛ تا 
آنجا که تجارت ایــران با چین که بزرگترین 
شــریک تجاری ایــران و مهمترین مقصد 
صادرات نفت کشــورمان نیز به شــمار 

می آید، به نصف کاهش پیدا کرده است. 
آماری که از سوی گمرک این کشور منتشر 
شده، نشان می دهد مبادالت تجاری ایران 
و چین در نخستین ماه سال جاری میالدی 
با افت بیش از ۵4 درصدی نســبت به مدت 
مشابه سال قبل همراه بوده و به یک میلیارد 
و ۷4۳ میلیون دالر رســیده اســت. این در 
شرایطی اســت که تجارت ایران و چین در 
ژانویه سال ۲۰۱۸ بیش از سه میلیارد ۸۳۷ 

میلیون دالر گزارش شده بود.
اما کاهش تجارت ایران تنها منحصر به چین 
نبوده و واردات از همسایه شمال غربی ایران 
یعنی ترکیه نیز در ژانویه بــا کاهش همراه 
بوده است تا آنجا که صادرات ترکیه به ایران 
در نخستین ماه سال جاری میالدی با افت 
۲۷ درصدی نســبت به مدت مشــابه سال 

قبل به ۱9۱ میلیون دالر رسیده است. 

برای این اتفــاق بازرگانــان ایرانی دالیل 
متعــددی را از تاثیر تحریم هــای آمریکا 
گرفته تــا کاهش ارزش یــوآن مطرح 
مــی کنند کــه در مجموع افــت تجارت 

خارجی را با شرکای ایران رقم زده است. 
با این حال انگشت اتهام بیش از هر عامل، به 
ســمت تحریم های آمریکا علیه ایران است 
که باعث ترس بانک هــای طرف خارجی و 

محدود شدن مراودات مالی شده است.

نیمه طالیی تجارت با چین
هومن حاجی پور، معاون کســب و کار اتاق 
بازرگانی تهران در گفت و گو با ایرنا با اشاره 
به اینکه واردات ایــران از چین در ۱۱ ماهه 
امسال با وزن تقریبی ۲.6 میلیون تن، بیش 
از هشــت میلیارد دالر ارزش داشته، گفت: 
این در حالی است که در ســال 96 بیش از 
۱۳میلیــارد دالر واردات از چین داشــتیم 
که به لحــاظ وزنی 4 میلیــون و ۸۰۰ هزار 
تن کاالها را شامل شــده که نشان از کاهش 

وزنی و ارزشی واردات از چین دارد.
وی با بیان اینکه این آمار در حالی منتشــر 
می شــود که در 6 ماهه اول امســال روند 
واردات از چین افزایشــی بوده، افزود: در 6 
ماهه اول امســال نزدیک به هفت میلیارد 
دالر واردات از چیــن داشــتم و اگر واردات 
با همین شیب ادامه داشــت، باید در پایان 

سال به باالی ۱4 میلیارد دالر می رسیدیم 
و از میزان مشابه سال قبل عبور می کردیم.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ادامه 
داد: روند واردات از مهرماه کاهشی شد و در 
نخســتین ماه پاییز، تنها یک میلیارد دالر 
واردات از چین صــورت گرفت و این رقم در 
آذرماه به 4۰ میلیون دالر کاهش پیدا کرد؛ 
از همین رو پیش بینی ها حاکی از آن است 
که تا پایان سال واردات از چین ممکن است 

به ۱۰ میلیارد دالر هم نرسد.

 بانک کنلون مسیر تجار ایرانی را
 بسته است

وی مهمترین دلیل ایــن کاهش مراودات 
تجــاری را کاهش همــکاری بانک کنلون 
چین دانســت و تاکید کرد: عمده مراودات 
تجاری ایران و چین از طریق این بانک است 
اما موانعی که بر ســر آزاد ســازی اعتبارات 
ایران در بانک کنلــون به دنبال تحریم های 
آمریکا وجود دارد، مســیر را بر تجار ایرانی 

بسته است.
حاجی پور دلیل دیگر افت مراودات تجاری 
ایران و چیــن را کاهش فــروش نفت ایران 
به این کشــور ذکر کرد و گفــت: از آنجا که 
بخشی از تامین اعتبارات در بانک کنلون از 
محل صادرات نفت به چین تامین می شد، 
کاهش فروش نفــت باعث کاهش اعتبارات 

این بانک شده است. 
معاون کســب و کار اتــاق بازرگانی تهران 
در مورد کاهش تجارت بــا ترکیه نیز افزود: 
همین موارد در مورد ترکیه نیز صادق است 
و به دلیل تحریم ها، بانک های ترکیه نمی توانند 
ارتباط تجاری با تجار ایرانی داشته باشند و 

مبادالت پولی ما انجام نمی شود. 
وی گفت: در بســیاری از موارد ممکن است 
در ترکیه لیر داشته باشیم اما واردکنندگان 
ایران یا نمی توانند از لیر اســتفاده کنند و یا 
استفاده از این ارز در دستور کارشان نیست. 
به گفته حاجی پــور، ممنوعیت ۱4۰۰ قلم 
کاال نیز تقاضا را کاهش داده و بدیهی اســت 
که بخشــی از واردات ایران از چین، ترکیه 
و حتی کشــورهای اروپایی مشــمول این 
ممنوعیت ها بــوده که تحت الشــعاع قرار 

گرفته و تقاضا را کاهش داده است. 

همیشه پای نفت در میان است
مجیدرضــا حریری، نایب رئیــس اول اتاق 
ایران و چین در گفتگو بــا ایرنا با بیان اینکه 
آمار منتشر شــده مربوط به ماه ژانویه بوده، 
گفت: به دلیل کاهش صادرات نفت ایران به 
چین طی ماه های نوامبر، دسامبر و ژانویه، 

این کاهش واردات طبیعی است. 
وی دو دلیل بــرای این رویداد برشــمرد و 
گفت: نخســتین دلیل، پایین آمدن حجم 

صادرات نفت به چیــن به دلیل تحریم های 
آمریکاســت؛ دلیل دوم کاهش قیمت نفت 
در بازارهای جهانی اســت تا آنجا که قیمت 
نفت نسبت به ژانویه ســال ۲۰۱۸، کاهش 
محســوس داشــته و از ۸۵ دالر به ۵۵ دالر 
رسیده است که این دو مورد باعث شده رقم 

مبادالت ایران با چین کاهش را ثبت کند.
حریری با اشــاره به اینکه به طــور کلی از 
اردیبهشــت امســال تاکنون روند واردات 
ایران کاهشی بوده، ادامه داد: دولت با هدف 
محدود کردن تقاضا برای ارز، جلوی برخی 

از واردات را گرفت. 
وی با اشاره به اینکه مجموع مبادالت ایران 
در سال ۲۰۱۸ در مقایســه با سال ۲۰۱۷ با 
چین افزایش داشته، تاکید کرد: کاهشی که 
رخ داده ببیشتر به دلیل بالتکلیفی در داخل 
و خارج کشور اســت؛ تا آنجا که در داخل به 
دلیل سیاست های ارزی و در خارج به دلیل 
روشــن نبودن وضعیت تحریم های آمریکا 

تجارت ایران تحت تاثیر قرار دارد. 
نایب رئیــس اول اتاق ایــران و چین گفت: 
ســفر رئیس مجلس به چین نقطه عطفی 
بوده که با ادامه این رونــد وضعیت تجارت 
با چین بهبــود پیدا می کنــد و در مجموع 
در رابطه با چین روزهای بهتری را شــاهد 

خواهیم بود. 

 بازنگری در تعرفه ترجیحی ایران 
و ترکیه

رضا کامی، رئیس اتاق ایران و ترکیه هم در 
گفت و گو با ایرنا شــرایط کنونی اقتصادی 
ایــران و منطقه را مهمتریــن دلیل کاهش 
تجــارت خارجی ایران دانســت و گفت: در 
مجموع حجم تجارت کل منطقه با کاهش 
همراه بوده و بــه دلیل شــرایط ویژه ایران 
بخشــی از واردات کشــورمان نیز کم شده 
اســت.وی دلیل دیگر را ممنوعیت واردات 
۱4۰۰ قلم کاال عنوان کــرد و افزود: بخش 
بزرگی از این کاالها از ترکیه وارد می شــد 
و حتی در 6۱ مورد واردات کاالهایی ممنوع 
شد که در فهرســت تجارت ترجیحی ایران 
و ترکیه وجود داشــت؛ همین مورد عالوه 
بر ایجــاد نارضایتی طرف تــرک، صادرات 
به ایران را کاهش داد.کامــی ادامه داد: این 
مورد تنها منحصر به ترکیه نمی شود و کل 
کشــورهای صادرکننده به ایــران را تحت 

تاثیر قرار داده است. 

کسب جایزه های ملی نتیجه توسط ذوب آهن اصفهان

با حضور مدیران  شهری کرج

پارک بین فازی مهرشهر افتتاح شد
خریدار  پروژه بین فازی مهرشــهر، فاز 
۲ )گذر ســبز مهرشــهر( با حضور شهردار، 
رئیس و اعضای شورای شــهر کــرج افتتاح 
شد.علی اصغر کمالی زاده در آیین افتتاحیه 
پارک بین فازی مهرشــهر افزود: مساحت 
این پارک ۱۲ هــزار مترمربع اســت که با 
صرف هزینه پنج میلیاردی به بهره برداری 
رســید.وی ادامه داد: بعد از حضور من این 
دومین پروژه ای است که در قلب محالت به 
بهره برداری رســیده که این موضوع نشان 
دهنده توجه به خواســته های شــهروندان 
است.شــهردار کرج با بیان اینکه افتتاح این 
پارک نقش زیادی در توســعه سرانه فضای 
ســبز منطقه 4 دارد، یادآور شــد: بودجه 
سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری کرج نسبت به سال گذشته بیش 

از ۵۰ درصد رشد داشته است. 
کمالی زاده با اشــاره به بهره برداری از چند 
بوســتان در آینده ای نزدیــک، اظهار کرد: 
پارک هشــت و نیــم هکتاری مهر و ســه 
بوستان در خط 4 حصار آماده بهره برداری 
اســت که عالوه بر نقش تفرجگاهی، نقش 
استراحتگاهی نیز برای مسافران عبوری به 

ویژه مسافران شمالی کشور دارند.
وی ادامه داد: بودجه ســازمان سیما، منظر 
و فضای ســبز شهری شــهرداری کرج ۵۰ 
درصد نســبت به گذشته رشــد دارد و این 
نشــان دهنده این موضوع خواهد بود که به 
مسائل زیست محیطی و عرصه های فضای 

سبز توجه خاص شــده است. 
امیــد مــی رود شــاهد افتتاح 
هرچه بیشــتر پروژه ها در این 

بخش باشیم.
کمالی زاده گفت: در حال حاضر 
چند بوستان در محالت مختلف 
کرج آماده بهره برداری است که 
با هماهنگی های اعمال شده به 
تدریج شــاهد افتتاح ابن پروژه 

خواهیم بود.
وی با اشــاره به اینکــه در منطقه ۱۲ کرج، 
پارک هشــت و نیم هکتــاری کیانمهر نیز 
آماده بهره برداری است، بیان کرد: در کنار 
آن ۳ بوســتان در خط 4 حصــار، داریم که 
عالوه بر نقش تفرجگاهی، یک استراحتگاه 
برای مســافرانی خواهند بود که در ترافیک 
سفر به شــمال و ایام عید معطل می مانند. 
در این راســتا مســافران عبوری از البرز  
می توانند برای اقامت موقت خود از فضای 
پارک اســتفاده کننــد و این پــارک برای 
مردم محروم منطقــه حصار نیز یک محیط 

تفرجگاهی مناسب است.
این مســئول به همکاری و همدلی اعضای 
شــورا و حمایت آنان از پروژه های مجموعه 
مدیریت شــهری اشــاره کــرد و گفت: هر 
اقدامــی که از ســوی شــهرداری صورت 
می گیرد بــا هدایت، رهبــری، همفکری و 
حمایت دلســوزانه اعضای شــورا است که 
امیدواریــم با این وحدت شــاهد توســعه 

بیشتر کرج باشیم.
کمالــی زاده در ادامــه گفــت: از زحمات 
کارکنــان مجموعه شــهرداری بــه ویژه 
پرسنل سازمان سیما، منظر و  فضای سبز و 
منطقه 4 شهرداری کرج قدردانی می کنم و 
امید است با اقدامات بعدی شاهد توسعه هر 

چه بیشتر منطقه 4 کرج باشیم.

پروژه های نیمه تمام شهر در حال 
تکمیل است

عبــاس زارع، رئیس شــورای شــهر کرج، 
نیز در این مراســم گفت: با حضور شهردار 
کرج، پروژه های نیمه تمام شهر فعال شده 
و با ســرعت دنبال می شــود  و این نشان از 
پیگیری تکمیل پروژه های شهر به ویژه در 

بحث توسعه سبز است.
وی در ادامه گفــت: این پــروژه  ها حاصل 
مهندســان،  کارگــران،  رنــج  دســت 
کارشناســان و مدیران مجموعه شهرداری 

به ویژه کارکنان سازمان سیما، منظر است.

رئیس شورای شهر کرج افزود: 
در جلســه کمیته بودجه های 
عمرانی شهرداری کرج، بودجه 
منطقه 4 بررسی شــد که امید 
می رود مورد قبول کمیســیون 
تلفیق قــرار گیــرد و در صحن 

علنی نیز تایید شود. 
وی توضیح داد: درســت است 
که پروژه بین فازی مهرشهر در 
منطقه ای از کرج که به نســبت 
مرفه است ایجاد شده اما همین  محله نیز در 
مباحثی از جمله توسعه خدمات و گسترش 
ســرانه فضای ســبز، کمبود دارد و افتتاح 
این پروژه در راســتای جبران بخشی از این 

کاستی ها است.
زارع بیــان کرد: حدود ۵ تــا 6 پروژه خاص 
برای حل بخشی از مشکالت منطقه 4 کرج 
پیش بینی شده است که یکی از عمده ترین 
آنها اجرای کنار گذر مهرشــهر است که از 
زیرگذر آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی به 

سمت فرودگاه پیام در حال انجام است.
وی در ادامــه گفــت؛ فــاز اول کنــار گذر 
مهرشــهر از زیرگذر آیت اهلل هاشمی تا ریل 
راه آهن  به زودی به بهره برداری می رســد. 
ادامه فاز بعدی این پــروژه از خط راه آهن تا 
خیابان مسیح پاکدل مهرشهر در سال 9۸ با 
اهتمام شهرداری در خصوص رفع تملک و 

اجرای پروژه پیش خواهد رفت.
رئیس شورای شهر کرج افزود: گره ترافیکی 

که در بلوار ارم و در سه راه بلوار دانش، وجود 
دارد و نیازمند حل تملــک آن  محدوده بود 
نیز به عنوان پروژه ای مهم دنبال شده است.

وی تاکید کرد: دو تا ســه پــروژه پارک در 
مرحله محروم اختر آباد مهرشــهر که یکی 
از آنها پارک چندین هکتاری است، اجرایی 
شده و امید اســت ســال آتی این پروژه به 
اتمام برسد.زارع توضیح داد: پروژه بهسازی 
بلوار ولیعصــر در محله آق تپــه نیز از دیگر 
پروژه های مدنظر بوده که دنبال شــده و در 
پروژه های عمرانی منطقه چهار نســبت به 
سال های گدشته، رشد بسیار قابل توجه ای 

داشته است.
وی ادامه داد: پروژه های اجرایی در منطقه 
4 مهرشهر کرج تنها محدود به فازهای یک، 
۲ و ۳ مهرشهر نیســت و به محالت دیگر از 
جمله نقــاط محروم ایــن منطقه معطوف 

شده است تا محرومیت زدایی شود.
رئیس شورای شــهر کرج در پایان با تاکید 
بر اجــرای پروژه هــای متعــدد در منطقه 
4 شــهرداری کــرج و در محــالت  محروم 
از جملــه اختراباد، گفت: در آینده شــاهد 
اجرایی شــدن پروژه های بیشتر و تکمیلی 

در محالت این منطقه خواهیم بود.
پیمان بضاعتی پور، رئیس ســازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شــهری شهرداری کرج 
در تشــریح جزییات این پارک عنوان کرد: 
این پــارک با هفت هــزار و ۵۰۰ متر فضای 

سبز به بهره برداری رسیده است.
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در نخستین گردهمایی »تبیین سیاست ها و فرآیندهای اجرایی مرتبط با طرح ادغام« مطرح شد

ح ادغام آمادگی بانک سپه برای اجرای طر

خریدار مدیرعامل بانک سپه گفت: این بانک 
در آســتانه ادغام بانک های وابســته به نیروهای 
مســلح به لحاظ اســتحکام مالی و شاخص های 

عملکردی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
محمدکاظم چقازردی در نخســتین گردهمایی 
»تبیین سیاست ها و فرآیندهای اجرایی مرتبط 
با طرح ادغــام« که بــا حضور رئیــس کل بانک 
مرکزی، معاون بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، معاون طرح و برنامه وبودجه ســتاد کل 
نیروهای مســلح و مدیران عامل بانک های ادغام 
شونده و بانک ســپه برگزار شــد، اظهار داشت: 
وضعیت مناسب بانک سپه در شاخص های مهمی 
نظیر؛ منابع و مصــارف، نقدینگی، حضور فعال و 
مستمر در بازار بین بانکی و همچنین فعالیت های 
ارزی باعث شده تا این بانک در شــرایط ایده آل 
و مناســب برای پذیــرش بانک های وابســته به 

نیروهای مسلح قرار گیرد.
 

شرایط خوب برای ادغام
وی افزود: شــرایط یادشده بانک ســپه در کنار 
ظرفیت های موجــود در بانک هــا ادغامی باعث 
شــده تا این تصمیم ملی به بهترین شکل ممکن 

امکان اجرایی شدن پیدا کند.
وی افزود: بانک ســپه با صندوق توسعه ملی ۱۲ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر قــرارداد امضا کرده 
و با عملیاتی کردن بیش از ۵۰ درصد این قرارداد 
گام های مهمــی در تأمیــن مالــی بخش های 
مختلف اقتصادی به ویژه نفت، گاز و پتروشــیمی 
برداشته است که پروژه بیدبلند یکی از آن هاست.

 
جزو رتبه های برتر کشوری در حمایت از 

تولید و اقتصاد مقاومتی
رئیس هیئت مدیره بانک ســپه تصریح کرد: این 
بانک نسبت به ســهم بازار خود از منابع و مصارف 
نظام بانکی در زمینه حمایت از واحدهای تولیدی 
و کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی همواره 

جزو رتبه های برتر بوده است
وی به راه اندازی ســامانه ها و اقدامات زیرساختی 
در حوزه فناوری اطالعات در بانک سپه طی چند 
سال اخیر اشــاره کرد و افزود: واگذاری عاملیت 
تأمین مالی پروژه مهم ملــی نظیر؛ تنظیم و مهار 
آب ها مرزی از محل صندوق توسعه به بانک سپه، 
ظرفیت باالی ایــن بانک برای اجــرای کارهای 

بزرگ را نشان می دهد.

 حاکمیت انضباط مالی از ویژگی ها مهم 
بانک سپه است

چقازردی حاکمیت انضباط مالی، حضور مدیران، 
کارشناسان و کارکنان مجرب، متعهد و پاکدست 
را از ویژگی ها مهم بانک ســپه برشــمرد و اظهار 
داشــت: مجموعه توانمندی ها، این بانک را آماده 
پذیرش و اجرای طرح ملی ادغــام 4 بانک و یک 
موسسه اعتباری وابســته به نیروهای مسلح در 

بانک سپه کرده است.
وی ادامه داد: بانک سپه در راستای اجرای قانون 
رفع موانع تولید، دارایی ها و ســهام مازاد خود را 
در قالب شــرکت ســرمایه گذاری امید )یکی از 
بزرگ ترین هلدینگ های کشور( واگذار می کند 
و این امر اجرای طرح ادغام بانک های وابســته به 

نیروهای مسلح در بانک سپه را تسهیل می کند.
 

از تمام ظرفیت های بانک های ادغام شونده 
استفاده می کنیم

رئیــس هیئت مدیره بانک ســپه بــه اقدامات و 
عملکرد مطلــوب و اثرگذار برخــی از بانک های 
ادغام شــونده در اقتصاد کشــور اشــاره کرد و 
گفــت: ظرفیت هــای مدیریتی، کارشناســی، 
ســامانه ای، سیســتمی و فنــاوری اطالعــات 
موجود در بانک های ادغام شــونده در بانک سپه 

مورداستفاده قرار خواهد گرفت.
چقازردی ظرفیت های موجود در بانک های ادغام 
شونده را ســرمایه های نظام بانکی کشور خواند 
و ابزار امیدواری کرد از ایــن ظرفیت ها نیروهای 

مسلح و عموم مردم استفاده کنند.
 

ترکیب تجربه ها با نیروی جوان و به روز
مدیرعامل بانک ســپه اظهار داشت: در این ادغام 
بزرگ، ســرمایه ها، ظرفیت ها و همچنین تجارب 
ارزشمند قدیمی ترین بانک کشور با ظرفیت های 
مدیریتــی، نیروهایی جــوان و بــه روز و کارآمد 

بانک های ادغام شونده باهم ترکیب می شوند.
وی ضمــن تأکید بر ضــرورت برنامــه محوری 
کارآمــدی و همدلــی در فرآینــد ادغــام ابراز 
امیــدواری کرد با حمایــت ارکان نظــام به ویژه 
پشــتیبانی ســتاد کل نیروهای مســلح، بانک 
مرکــزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ســایر 
مشــتریان، ادغام 4 بانک و یک موسسه اعتباری 
وابسته به نیروهای مســلح در بانک سپه در زمان 

معین به نحو مطلوب انجام شود.

 سابقه طوالنی بانک سپه در خدمت رسانی 
به نیروهای مسلح

وی ضمن اشــاره به توفیق خدمت بیش از 9 دهه 
بانک ســپه به کشــور، ابزار امیدواری کرد: تدبیر 
و تصمیم صحیــح ادغام 4 بانک و یک موسســه 
اعتباری وابسته به نیروی مسلح به حفظ و ارتقای 

بانک سپه منجر شود.
چقــازردی بــه ســوابق طوالنی بانک ســپه در 
خدمات رســانی به نیروهای مسلح طی سال های 
گذشته اشــاره کرد و افزود: ســال ۱۳۲۷ وظیفه 
پرداخت حقوق افسران بازنشســته، موظفین و 
مستمری بگیران در سراسر کشــور به بانک سپه 
محول و در ســال ۱۳۳۱ اداره امور موظفین برای 
تولیت خدمت رسانی مطلوب به نیروهای مسلح 
در این بانک تأسیس شد و هم اکنون فعال و مؤثر 

در خدمت این قشر از مردم جامعه است.
 

 سپه، بر اساس قانون بانک عامل 
نیروهای مسلح شد

رئیس هیئت مدیره بانک ســپه اظهار داشت: بعد 
از پیروزی شکوهمند انقالب اســالمی با امضای 
تفاهم نامه همکاری بین شــهید چمــران وزیر 
محترم وقت دفاع و مدیرعامل وقت بانک ســپه 
وظیفه نگهــداری وجوه صندوق بازنشســتگی 
کارکنان نیروهای مسلح به این بانک تفویض شد.

وی ادامــه داد: بانک ســپه با راه اندازی شــعب 
پادگانی و تسری حســاب های پس انداز کارکنان 
بانک به کارکنان نیروهای مسلح به موجب قانون، 

بانک عامل نیروی مسلح شد.
رئیس هیئت مدیره یادآور شد: تعداد قابل توجهی 
از کارکنان بانک ســپه در دوران هشت سال دفاع 
مقدس در هنگام خدمات رســانی بــه نیروهای 
مســلح در جبهه های حق علیه باطــل به درجه 

رفیع شهادت و جانبازی نائل آمدند.
وی خاطرنشان کرد: از ۱6 هزار پرسنل بانک سپه 
4 هزار تن آنها عضو خانواده ای شــهدا، جانبازان، 
ایثارگران و اسرای جنگ تحمیلی هستند که در 
مسئولیت های مهم صف و ستاد مشغول خدمت 

و انجام وظیفه می باشند.
وی در پایان ضمن اعالم آمادگی بانک سپه، ابراز 
امیدواری کرد تحت عنایات پــروردگار متعال با 
همدلی و انسجام و تدبیر فرایندهای اجرایی ادغام 
طبق مصوبات ابالغــی و زمان بنــدی به مرحله 

انجام برسد.

سرمایه گذاری

مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
گفــت: بــا توجه ظرفیــت های 
مطرح شــده و تــوان صادراتی 
مجتمع پتروشــیمی ایالم، بانک 
توسعه صادرات آمادگی دارد در 
زمینه ســرمایه در گردش به این 

مجموعه تسهیالت ارائه کند.
دکترعلی صالح آبــادی به همراه 
مدیــران ارشــد بانک توســعه 
صــادرات در ادامــه ســفرهای 

استانی خود به ایالم سفر کرد.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات 
و هیات همراه در ادامه رایزنی ها 
برای توســعه تعامل و همکاری 
بین این بانک و پتروشیمی ایالم 
از واحــد تولیــدی صادراتی یاد 
شــده بازدید کردند، پیش از این 
مجتمع پتروشــیمی ایالم برای 
استفاده از خدمات و تسهیالت به 
شعبه بانک توسعه صادرات ایالم 

درخواست همکاری داده بود.
شــاپور تقــی پــور، مدیرعامل 
پتروشــیمی ایالم ضمن تشریح 
روند تولید و صادرات این مجتمع 
گفت: تولیــدات ایــن مجتمع 

از ارزش افــزوده بــی 
برخوردارند،  نظیــری 
بطوریکه در ســه روز 
Ole�  اول تولید الفین

fin در فــاز دو، خــرج 
روزهــای باقــی مانده 
از مــاه حاصــل مــی 

شــود؛ با راه اندازی فــاز دوم این 
مجتمع عالوه بر قطع وابســتگی 
پتروشــیمی ایالم به خط اتیلن 
غرب، مــازاد تولیــد اتیلن این 
مجموعه در شبکه تزریق خواهد 

شد.
وی بــا توضیح اینکــه محصول 
تولیدی پتروشــیمی ایالم، یک 
محصــول اســتراتژیک اســت، 
گفت: اتیلن به تنهایی ماده اولیه 
۱۰4 محصول دیگر اســت و این 
ویژگی برگ برنده پتروشــیمی 
اســت، از طرفــی نزدیکــی این 
مجتمع به پاالیشــگاه ایالم و نیز 
مجاورت با مرز توانســته بســتر 
مناسبی برای کاهش هزینه های 
تولید و ســود باالی صادراتی را 
برای این واحد تولیــدی فراهم 

کند.
تقی پــور با اشــاره به 
آمارساالنه تولید اتیلن 
گفت: ۳۰۰ هــزار تن 
اتیلن در ســال در این 
مجتمع تولید می شود 
که در بورس نیز عرضه 
شده و خوشــبختانه به سرعت به 

فروش می رسد.
مدیرعامــل پتروشــیمی ایالم 
اظهــار داشــت: ۷۵ درصــد از 
تولیــدات ما به خــارج صادر 
می شــود و کشــورهایی چون 
عــراق، ترکیــه، ارمنســتان و 
چین از عمده تریــن خریداران 
محصوالت این واحد پتروشیمی 

هستند.
طرح احداث پتروشــیمی ایالم 
پــس از مطالعــات فــراوان در 
شــرکت ملــی پتروشــیمی به 
تصویب رســید و در ســال ۸۱ 
عملیــات احداث ایــن مجتمع 
پتروشــیمی در بخــش چوار در 
زمینی به مســاحت ۱۲۲ هکتار 
در فاصله ۱۸ کیلومتری از شــهر 

ایالم آغاز شد.
ایــن مجموعه با هدف اشــتغال 
زایــی و رونق اقتصــادی احداث 
شــده وتا امروز شــرایط اشتغال 
برای بالغ بر ۲۱9۰ نفر را بصورت 
مستقیم و غیر مســتقیم فراهم 
آورده اســت.فاز دوم پتروشیمی 
ایــالم تــا 96 درصد پیشــرفت 
داشته و بناســت در شهریور ماه 
سال جدید به بهره برداری برسد.

بــه گفتــه شــاهپور تقــی پور 
مدیرعامل مجتمع پتروشــیمی 
ایالم، بــا راه انــدازی کامل این 
مجتمع، فرصــت بــرای انجام 
فعالیــت هــای تــازه در حوزه 
مســئولیت اجتماعی در استان 

نیز فراهم می شود.
طبق اطالعات منتشــر شــده از 
سوی شــرکت ملی پتروشیمی 
ایــران، بیــش از ۳.۵ درصــد از 
ذخائر نفتی و ۱۱ درصد از ذخائر 
گازی کشــور در استان ایالم قرار 
دارد و به طور قطــع این ظرفیت 
می تواند محمل مناســبی برای 

توسعه اقتصادی منطقه باشد.

وشیمی ایالم آمادگی بانک توسعه صادرات برای تامین سرمایه در گردش پتر

» فیروزه کارت« محصول جدید بانک دی
 بانک دی در راســتای ارائه خدمات مطلوب به شــرکت های تولیدی، 
خدماتی و بازرگانی داخلی و در جهت توســعه فروش نقدی خود، طرح 

اعتبار فیروزه ای»فیروزه کارت« را در شعب سراسر کشور اجرایی کرد.
به گزارش اداره روابط عمومــی و تبلیغات بانــک دی، در طرح اعتبار 
فیروزه ای، بانک دی با انعقاد تفاهم نامه با شــرکت ها و نصب پایانه های 
POS در محل فروشــگاه های شــرکت یا قــرار دادن درگاه پرداخت 
اینترنتی بر روی ســایت فروش شــرکت، اقدام به ارائه تسهیالت برای 

خریداران کاال و خدمات کرده است.
بر این اساس؛ مشــتریان با در اختیار داشتن»فیروزه  کارت« می توانند 
عالوه بــر خرید از شــرکت های طرف قــرارداد این طرح با نرخ ســود 
تســهیالت ۷% درصد تا ۱۸ درصد و بازپرداخت ۱۲، ۱۸، ۲4، ۳۰ یا ۳6 

ماهه، تسهیالت مناسب دریافت نمایند.
در حال حاضر دارنــدگان »فیروزه کارت« می تواننــد برای خرید کاال 
از فروشگاه های منتخب شرکت صنعتی پاکشــوما به عنوان نخستین 

شرکت عضو شبکه پذیرندگی طرح اقدام کنند.
مشــتریان طرح اعتبار فیروزه ای می توانند برای مشــاهده لیســت 
فروشــگاه های طرف قرارداد این طرح به ســایت بانک دی به نشــانی 

ir.www.day24  مراجعه نمایند.

برنده طرح تابلو سردر شعب بانک ایران زمین 
اعالم شد

بانک ایران زمین نام برنده فراخوان طراحی تابلو ســردر شعب خود را 
اعالم کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، پس از بحث و بررســی های 
صورت گرفته توســط هیات داوران ســرکار خانم رها نعمتی به عنوان 

برنده فراخوان طراحی تابلوهای شعب این بانک انتخاب شد.
طرح خانم نعمتی دانشجوی معماری از شــهر آمل از میان ۱۵۰ طرح 

توسط هیات داوران به عنوان طرح برنده انتخاب شده است.
مراســم رونمایی از تابلوی جدید بانک ایران زمین بــا حضور مدیران 

ارشد این بانک بزودی در یکی ازشعب دیجیتال برگزار خواهد شد.
بانک ایران زمین بــه منظور یکپارچگی و بهینه ســازی تابلوســر در 
شعب در راســتای ارزش آفرینی و رضایت مشتریان و توسعه بانکداری 
دیجیتال خود در سراسر کشــور از طی فراخوانی از تمامی هنرمندان و 

صاحب نظران برای شرکت در این فراخوان دعوت کرده بود.

آغاز همکاری مشترک گروه مالی سامان با تپ سی
گروه مالی ســامان و »تپ ســی« با امضای تفاهم نامــه ای، همکاری 

مشترک خود را آغاز کردند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت  پرداخت الکترونیک سامان )سپ(، 
این شــرکت به همراه »شــرکت توسعه ســرمایه گذاری ســامان« با 
سرمایه گذاری در »تپ سی«، بخشــی از سهام این شرکت را خریداری 
کرده اند.بدیــن ترتیب دور تازه ای از همکاری هــا بین این دو مجموعه 
آغاز خواهد شد که تاثیر چشمگیری بر توسعه فعالیت های هر دو طرف 
در فضای کسب و کار کشــور خواهد داشــت. همچنین دو مجموعه با 
هم افزایی فعالیت های مشترک و اســتفاده از خدمات متنوع یکدیگر، 
هوشمندی، راحتی و تجربه کاربری مناســب تری را برای مشتریان و 

ذینفعان خود فراهم خواهند کرد.
این گزارش می افزاید پرداخت الکترونیک سامان با هدف فراهم کردن 
یک اکوسیستم جامع پرداخت، حمایت و سرمایه گذاری در شرکت ها 
و کسب و کارهای نوین کشور را در دســتور کار خود قرار داده است که 
خرید بخشی از سهام تپ سی، تازه ترین اقدام این شرکت در این زمینه 

است.
گفتنی ســت تپ ســی، از جمله موفق ترین شــرکت های حمل و نقل 
اینترنتی در کشور با ســهام صد در صد داخلی است که با تمرکز در این 
حوزه، امکانات متنوع و متمایزی را به کاربــران این بخش ارائه کرده و 

رشد چشم گیری در سال های اخیر داشته است.

 اهدای کتاب نفیس قرآن طباخ
 به دانشگاه جندی شاپور توسط بانک پاسارگاد

بانک پاســارگاد، در راســتای ایفای رســالت های اجتماعــی خود و 
جهت بهره مندی عالقمندان، پژوهشــگران و محققان، به دانشــگاه 
جندی شاپور در شــهر دزفول، یک جلد کتاب نفیس قرآن طباخ اهداء 

کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، این بانــک در ادامه ی طرح 
اهدای کتب نفیس به مراکز علمی، دانشــگاه ها، نهادها و سازمان های 
مختلف، طی مراســمی یک جلد کتاب نفیس قرآن طباخ را به رییس 
دانشــگاه جندی شــاپور اهدا کرد. گفتنی اســت »مصحف شــریف 
خراســان« به خط عبداهلل طباخ هروی، از قرآن های نفیس و کم نظیر 
گنجینه ی آستان قدس رضوی اســت که در قرن نهم هجری و در زمان 
حکومت سلطان بایسنقر به رشــته تحریر در آمده است. این کتاب در 
ســال ۱۳94 با حمایت بانک پاســارگاد چاپ و رونمایی شد. کتاب در 
قطع رحلی ســلطانی، ۳۳*4۷ ســانتی متر مربع که در چاپخانه راش 
آلمان به مدت سه ســال به چاپ رسیده اســت، به جهت نوع تذهیب، 
خوشنویسی و کتابت بی نظیر و از بدایع روزگار است؛ در این کتاب چند 
نوع هنر با هم آمیخته  شــده که زیبایی و ماندگاری آن را چندین برابر 

کرده است.

 ارائه کارت بین المللی النژ فرودگاهی 
به مشتریان ویژه بانک سامان

مدیریت بانکداری ویژه و اختصاصی بانک سامان در آستانه سال جدید 
خدمت کارت بین المللی النژ فرودگاهی را به مشــتریان برتر بانک ارائه 

کرد.
به گزارش ســامان رســانه، دریافت کننــدگان کارت بین المللی النژ 
فرودگاهــی و همراهان ایشــان صرف نظــر از اینکه از کدام شــرکت 
هواپیمایــی بلیت تهیه کــرده و یا از کــدام کالس پروازی اســتفاده 
می کنند، می توانند به بیش از ۱۲۰۰ النژ  در ســالن های ترانزیت ۱4۳ 

کشور دسترسی داشته باشند.
بر اســاس این گزارش خدماتی مانند اینترنت و پذیرایی شایســته در 
این النژها به مشتریان ارائه می شــود و در برخی از  النژها نیز مشتریان 
می توانند از خدمات  اتاق جلســات، اتاق و تخت اســتراحت، حمام و 

خدمات ریلکسیشن استفاده کنند.
این گزارش حاکی است، مرکز رزرو خدمات سامان باهدف ارائه خدمات 
متمایز به مشــتریان برتر اقدام به ارائه کارت بین المللی النژ فرودگاهی 
نموده اســت و خرید این کارت هــا بااعتبار یک ســاله  از طریق تمامی 

شعب و دفاتر بانکداری اختصاصی امکان پذیر است.
شایان ذکر است مشــتریان برتر ســامان با دریافت این کارت ها برای 
اســتفاده از خدمات النژ بین المللی فرودگاهی نیازی به داشتن بلیت 
بیزینس یا فرست نخواهند داشــت و با بلیت اکونومی هم می توانند از 

خدمات متنوع النژ در ۱۲۰۰ فرودگاه طرف قرارداد بهره مند شوند.
عالقه مندان برای اطالع از جزییات بیشــتر این خدمــت می توانند به 
www. منوی بانکداری شخصی به وب سایت بانک ســامان به نشانی

com.sb24   قســمت بانکداری شــخصی مراجعه کنند یــا از طریق 
شــماره تلفن ۷۲۳۸9۰۰۰ -۰۲۱ با مرکز رزرو خدمات سامان تماس 

بگیرند.

میز خبر
برداشت خودکار، خدمت جدید بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در راســتای تحقق اهداف بانکداری الکترونیک و ارایه 
خدمات به روز به مشتریان، خدمت جدید برداشت مستقیم خودکار را 

برای مشتریان خود فراهم کرد.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در رویداد »ملی شــو ۲« که 
آخرین دســتاوردهای فناورانه این بانک رونمایی شــد، قابلیت های 
جدیدی در معرض دیــد عالقه مندان به ســرویس هــای بانکداری 
غیرحضــوری قرار گرفت که این ســرویس ها ضمن توســعه خدمات 

غیرحضوری، می توانند پرداخت های خرد مشتریان را تسهیل کنند.
محصول ارزشــمند برداشــت خــودکار )DirectDebit( یکی از این 
ســرویس هاســت که در اختیار ارائه دهندگان خدمات و محصوالت 
و همچنین مشــتریان قرار می گیرد و مشتریان و مشــترکان در قبال 
اســتفاده از محصوالت یا خدمــات دریافتی از پذیرندگان ســرویس 
برداشت مســتقیم، اجازه برداشت خودکار از حســاب بانکی خود را با 
تعیین مواردی نظیر مبلغ، زمان و تعداد برداشــت بــه ارائه دهندگان 

خدمات اعطا می کنند.
به عنوان مثال اپراتورهــای تلفن همراه می توانند بــه عنوان پذیرنده 
سرویس برداشت مستقیم شرکت داده ورزی سداد بانک ملی ایران، در 
سررسیدهای زمانی صدور قبوض، مبالغ مرتبط را با اجازه مشترکان به 

طور مستقیم از حساب آنها برداشت کنند.
این طرح به شــکل ویژه برای ارائه کنندگان خدمات مستمر همچون 
اپراتورهای تلفن همراه و ارائه دهندگان خدماتی مانند اشــتراک آب و 
فاضالب، برق، گاز، تلفن ثابت و اینترنت که الزم اســت به طور مستمر 
مبالغی را بابت تجدید ارائه خدمات به مشــتری دریافت کنند، بســیار 

کاربردی است.

 ساعت خدمات رسانی شعب بانک سامان 
در روزهای پایانی سال97

بانک سامان با توجه به ترافیک روزهای پایانی سال و با هدف تسهیل در 
امور ارایه خدمات به مشتریان ساعات کار شعب خود در روزهای پایانی 

سال افزایش داد.
به گــزارش روابط عمومی بانک ســامان، کلیه شــعب بانک ســامان 
در روزهای ۲۵ تا ۲۷ اســفند ماه تا ســاعت ۱۷:۳۰ آماده ارایه خدمات 
به مشــتریان خواهند بود.بر اســاس ایــن گزارش خدمات رســانی 
به مشتریان در روز ۲۸ اســفند تا ســاعت ۱4 انجام خواهد شد. شعبه 
فرودگاه امام خمینی )ره( و واحد CIP مطابق تمام ایام ســال به صورت 
بیست وچهار ســاعته در خدمت مشتریان بانک ســامان خواهند بود. 
همچنین شــعب منتخب بانک در روز ۲9 اســفند ماه نیــز به صورت 

شیفت و از ساعت 9 تا ۱۲ به مشتریان خدمت رسانی خواهند کرد.
شعب شیف تهران در روز ۲9 اســفند عبارتند از: ونک، مرکزی، دولت، 
بازار، صادقیه، اقدسیه، میرداماد، سرو، جنت آباد، ایران زمین، شهرری، 
مولوی، فلکــه اول تهرانپارس، جام جم، پیــروزی، خیابان آذربایجان، 
شهرک اکباتان، میدان آرژانتین، قیطریه، سیدجمال الدین اسدآبادی، 
بهشــتی، کارگر شــمالی، میدان نبوت، تجریش، نازی آباد، تهرانسر، 
هایپراســتار، آصف، جمهوری، نیــاوران، آقابزگی-الهیه، کریم خان، 

شهرقدس، شهریار توحید کرج و جهانشهر کرج
شعب شــیفت شــهرهای دیگر در روز ۲9 اســفند عبارتند از: تبریز، 
ولیعصر تبریز، بازار تبریز، ارومیــه، اردبیل، اصفهان، زاینده رود، حافظ 
اصفهان،  شیراز، پاسداران شیراز، مشهد، سجاد مشهد، ایالم، خرم آباد، 
بوشــهر، بجنورد، زنجان، زاهدان، اهواز، قزوین، قم، ســنندج، کرمان، 
گرگان، گلسار رشت، ســاری، اراک، بندرعباس، همدان، یزد، سمنان، 

کرمانشاه، نیشابور، بابل، آمل، رفسنجان، کیش، قشم و اروند
مرکز ســامان ارتباط با شــماره تماس 64۲۲-۰۲۱ در تمامی ساعات 

شبانه روز آماده پاسخگویی و راهنمایی به مشتریان است.

اعطای بیش از 7۰۰۰ فقره تسهیالت قرض الحسنه 
توسط بانک اقتصادنوین در سال 97

 بانک اقتصادنویــن در ســال ۱۳9۷ بیش از ۷۰۰۰ فقره تســهیالت 
قرض الحسنه شامل تسهیالت ازدواج و تسهیالت مربوط به اشتغالزایی 

مددجویان کمیته امداد خمینی پرداخت نموده است. 
به گزارش روابــط عمومی بانک اقتصادنوین، از یکــم فروردین تا پایان 
بهمن ســال ۱۳9۷، قریب به 6 هــزار 6۰۰ نفــر از متقاضیان دریافت 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج که در ســامانه مربوط به تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج بانک اقتصادنوین را به عنــوان بانک عامل خود 
معرفی کرده اند در کمترین زمان ممکن تســهیالت خــود را دریافت 

نموده اند.
همچنین در دوره زمانی یاد شــده، بیش از ۵۲۰ فقره وام قرض الحسنه 
اشتغالزایی توسط بانک اقتصادنوین به مددجویان معرفی شده از سوی 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی پرداخت شده است. 

منابع پرداخت تســهیالت قرض الحســنه بانک اقتصادنوین از محل 
سپرده های قرض الحسنه مشــتریان نیک اندیش این بانک تامین شده 

است.

توزیع اسکناس نو در شعب منتخب بانک سینا
شعب منتخب بانک سینا برای توزیع اسکناس نو اعالم شد.

با همکاری به عمل آمده با اداره نشــر اســکناس و خزانه بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، شــعب منتخب بانک ســینا به مناسبت فرا 
رسیدن ایام نوروز در تهران نســبت به توزیع و تامین اسکناس نو مورد 

نیاز هموطنان اقدام می کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، شــهروندان تهرانی می توانند در 
روزهای ۲۲ الی ۲۷ اســفندماه جاری با مراجعه به 4 شــعبه این بانک 
شــامل شــعبه کامرانیه )کامرانیه، کامرانیه جنوبی، نرسیده به میدان 
کامرانیه، نبش کوچه مریم(، شــعبه ابــوذر )خیابان ابوذر، نرســیده 
به فلکه مقدم پالک ۲9۷(، شــعبه میدان خراســان )میدان خراسان، 
خیابان ۱۷ شــهریور جنوبی، بعــد از خیابان طیب( و شــعبه اکباتان 
)اکباتان، فاز ۱، بلوار اصلی، روبروی مخابرات، برج ســایه( نســبت به 

دریافت اسکناس های نو ۲۰ هزار ریالی و ۵۰ هزار ریالی اقدام کنند.
طبق اعالم اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی، در سایر استان  ها نیز 
با هماهنگی ناظر پولی از طریق روابــط عمومی بانک  های عامل تعیین 

شده در هر استان اقدام می شود.

 حضور رئیس هیات مدیره ملل در رویداد 
تازه های فین تک

سید مرتضی بکاء، رئیس هیات مدیره موسسه ملل، با حضور در رویداد 
تازه های فین تک گفت: دوران انقالب زیرســاخت هایی به وجود آمد و 
بر اســاس آن نیاز به تحول وجود داشــت. اگر تحول فقط شعار و بدون 

عملکرد باشد، ماندگار نخواهد بود. 
وی با بیان اینکه اقتصــاد مقاومتی باید در جامعه و میــان نخبگان ما 
ایجاد شــود تا به عملکرد تبدیل شــود، گفت: این مهــم  نباید درحد 
همایش و صحبت باقی بماند. تا زمانی که برای یک تحول، زیرســاخت 
فکری و فرهنگی در نخبگان جامعه نباشد تعییر به وجود نخواهد آمد. 
نخبگان جامعه ما در این مملکت ســرمایه گذاری نمی کنند بسیاری از 
مردم کسب درآمد می کنند اما پول را در خانه خودمان خرج نمی کنند. 
این تفکر ضد اقتصاد مقاومتی اســت. ما و نخبگان جامعه ما در کشــور 

خودمان باید تالش کنند. 
 وی ادامه داد: بــرای اینکه تغییر به وجود آوریم نیــاز به تغییر در تفکر 

داریم و با تغییر نگاه، تحول به وجود می آید. 

میز خبر


