
خریدار  کمیجانی گفت:  بانک هــا مدیریت نقدینگی 
و کنترل رشــد ترازنامه خود را جــدی بگیرند و دقت و 
کنترل های الزم را در این باره داشــته باشند؛ چراکه این 
امر در بلندمدت بر متغیرهــای کالن اقتصادی اثرگذار 
است. کمیجانی در جلســه دوره ای خود با مدیران عامل 
بانک ها گفت: با آغاز به کار دولت ســیزدهم، از شــبکه 
بانکی انتظار می رود همچون گذشــته مســاعی خود را 
برای مساعدت و خدمت رسانی به فعالیت های اقتصادی 
و هم وطنان عزیز به کار گیرند و در این باره از هیچ تالشی 
فرو نگذارند. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برگزاری 
همایش بانکــداری اســالمی، این همایــش را فرصت 
مغتنمی برای تبادل نظر میــان صاحب نظران اقتصادی 
دانســت و گفت: این همایش فرصتی بود کــه در قالب 
سخنرانی ها و ارائه مقاالت به بسیاری از ابهامات، سواالت 

و انتقادات درباره نظام بانکی پاسخ داده شود. 
وی افزود: البته در این زمینه ضروری است مدیران عامل 
بانک ها به ابهامات، ســواالت و انتقاداتی که درخصوص 
شبکه بانکی مطرح می شــود، پاسخ دهند و در عین حال 

عملکرد نظام بانکی برای هم وطنان تبیین شود. 
کمیجانی با بیان اینکه حجم نقدینگی در پایان مردادماه 
۱۴۰۰ بــه رقم ۳۹۲۱۴.۳ هــزار میلیارد ریال رســید، 
تصریح کرد: این نرخ نســبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل 
۱۲.۸درصد رشد را نشــان می دهد. همچنین، نقدینگی 
در دوازده  ماهه منتهی بــه پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ معادل 

۳۹.۱ درصد رشد یافت.
رییس کل بانک مرکزی یادآور شــد: گرچه این رشــد 
مطلوب نیســت، اما بانک مرکزی طــی این مدت تالش 
کرده اســت با انجام عملیات بازار باز از شــتاب رشــد 
نقدینگی کاسته شود.رییس شورای پول و اعتبار ضمن 
اشاره به نرخ ســود بین بانکی گفت: نرخ ســود بازار بین 
بانکی در ۲۱ شهریور ماه ســال جاری به ۱۸.۶۵ درصد 
رسیده و حجم معامالت نیز در این بازه زمانی حدود ۸۴ 

هزار میلیارد تومان بوده است. 
کمیجانی در ادامه خواســتار اقدامات جدی از ســوی 

شــبکه بانکی برای مدیریت نقدینگی و نیز کنترل اضافه 
برداشت ها شد و خاطرنشــان کرد: در صورتی که شبکه 
بانکی کنترل الزم را بر اضافه برداشــت های خود نداشته 
باشــند، این بانک ناگزیر به انجام اقدامــات احتیاطی و 

نظارتی الزم خواهد بود. 
رییس شــورای پول و اعتبار با بیان اینکــه تاکنون ۱۷ 

مرحله حــراج اوراق مالی اســالمی دولت برگزار شــده 
اســت، تصریح کرد: طی برگزاری این تعــداد حراج، در 
مجموع ۳۲.۲ هزار میلیارد تومــان اوراق بدهی دولتی 
توســط کارگزاری بانک مرکزی به فروش رسیده است. 
همچنین در همیــن زمینه بــا همــکاری وزارت امور 
اقتصادی و دارایــی تعدیل هــای الزم درخصوص نرخ 
بازدهی اوراق به عمــل آمده اســت.وی در ادامه تاکید 
کرد: به منظور اجرای کامل مصوبه شــورای پول و اعتبار 
درخصوص کنترل ترازنامه شــبکه بانکی، بانک ها باید 
حداقل ۳ درصد از کل سپرده هایشان را به صورت اوراق 
مالی اســالمی نگهداری کنند و در این باره نیز ضروری 
است شــبکه بانکی اهتمام الزم را به عمل آورد. به گفته 
کمیجانــی عملکرد بانک هــا و موسســات اعتباری در 
خصوص نگهداری حداقل ۳ درصد مانده ســپرده های 
خود به صورت اوراق مالی اســالمی در پایــان مردادماه 
۱۴۰۰ نشان می دهد که حدود ۹۲۲.۸ هزار میلیارد ریال 
اوراق مالی اســالمی در پرتفوی بانک هاست که نسبت 
به مانده ســپرده های بخــش غیردولتی نــزد بانک ها و 

موسسات اعتباری معادل ۲.۴  درصد است.
وی با اشــاره به حجم تســهیالت پرداختی در پنج ماهه 
ســال جاری و تأکید بر این نکته که بانک ها درخصوص 

تسهیالت دهی به بخش های مسکن، کشاورزی و صنعت 
اهتمام بیشــتری داشته باشــند، عنوان کرد: تسهیالت 
پرداختی بانک ها طی پنج ماهه ابتدای ســال ۱۴۰۰ به 
بخش های اقتصادی مبلغ ۹۰۰۷.۸ هــزار میلیارد ریال 
اســت که در مقایســه با دوره مشابه ســال قبل معادل 
۵۱.۳ درصد افزایش داشــته اســت.به گفته رییس کل 
بانک مرکزی ضروری اســت شــبکه بانکی به حمایت از 
بنگاه های کوچک و متوســط توجه ویژه داشــته باشد.
کمیجانی ضمن قدردانی از عملکــرد بانک ها در زمینه 
خرید تضمینــی گندم، گنــدم را کاالیی اســتراتژیک 
خواند و گفت: در این زمینه شــبکه بانکی عملکرد نسبتاً 
مطلوبی داشته است و از ابتدای سال، از مجموع ۱۸ هزار 
میلیارد تومان تعیین شده برای این طرح، حدود ۱۵.۲۵ 
هزار میلیارد تومان توسط شــبکه بانکی پرداخت شده 
اســت. همچنین از ۵ هزار میلیارد تومان تســهیالت در 
نظر گرفته شده برای واردات کاالی اساسی شامل گندم، 
حدود ۳۲۵۰ میلیارد تومان از ســوی بانک ها برای این 

مهم تسهیالت پرداخت شده است.
وضعیت بازار بین بانکی، بهبود و اصالح ترازنامه بانک ها 
و سایر مباحث پولی و بانکی از جمله مباحث طرح شده از 

سوی مدیران عامل بانک ها در این جلسه بود.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید:
یکی از دالیل پایین بودن سرمایه گذاری در کشور 

سختی کار است
رئیس کمیســیون ویژه جهش و رونق تولید به بیــان توضیحاتی درباره 

دالیل پایین بودن سرمایه گذاری در کشور ما پرداخت.
  سید شــمس الدین حسینی رئیس کمیســیون ویژه جهش رونق تولید 
و نظارت بر اجرای سیاســت های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای 
اســالمی در صحن علنی اظهار کرد: امروز اگر از ما بپرســند یکی از مهم 
ترین مشکالت کشــور چیست اشــتغال  پاســخ خواهد بود و اگر از شما 
بپرسند چرا ســطح اشتغال پایین اســت؟ قطعا پاســخ خواهید داد که 

سرمایه گذاری و در نهایت تولید و درآمد پایین است.  
حســینی در ادامه بیان کرد: مجامع بین المللی به این نتیجه رسیده اند 
که یکی از دالیل پایین بودن ســرمایه گذاری در کشور سختی کار است، 
به گونه ای که رتبه شروع کســب و کار در کشور ما در بین ۱۹۰ کشور دنیا 
۱۲۷ اســت. این موضوع را چه چیزی قرار است حل کند؟ محور این طرح 
معطوف به تسهیل صدور مجوز کسب و کار اســت. مجوز کسب و کار در 
این طرح دو دسته شده است. طرح های تائید مجوز که مالحظات زیست 
محیطی، امنیتی و ســالمتی دارند تائید محور هســتند. ما در کشور به 
مجوز ها اصالت داده ایم، در حالی که باید به فعالیت های اقتصادی اصالت 
می دادیم.  وی افزود: بر اســاس این طرح می خواهیم به فعالیت اقتصادی 
اصالت بدهیم تا اگر فردی به عنــوان مثال می خواهد در خانه خود کارگاه 
صنایع دســتی ایجاد کند، این امکان برای او مهیا شــود.  این طرح سبب 
بهبود فضای کسب و کار در کشور شده و مشکل اشتغال و سرمایه گذاری 

را حل خواهد کرد و به افزایش تولید کمک می کند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های 
اصل ۴۴ قانون اساســی گفت: مهم ترین محور این طــرح بهبود فضای 
کسب و کار است و اگر می خواهیم مشــکل اشتغال و سرمایه گذاری حل 
شــود و تولید افزایش پیدا کند باید محیط کســب و کار بهبود پیدا کند. 
امروز در دنیا محیط های کسب و کار با هم رقابت می کنند. محیط کسب 
و کار بین المللی گوی رقابت را از ما برده اســت.  این طرح دو موضوع دیگر 
شــفافیت، رقابت و رفع انحصار و تعارض منافع را نیز دنبال می کند. یکی 
از مسائل و مشکالتی که مردم امروز با آن مواجه هستند این است که ثبت 

الکترونیکی قرادادهای انجام نمی شود. 

سرمایه

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد

آمادگی مجلس برای همکاری 
با دولت برای ساماندهی 
وضعیت کنونی رمزارزها

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خبر داد

قانون ممنوعیت واردات لوازم 
خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰

معاون برق وزارت نیرو : 

بررسی مجدد قبوض برقی 
که در محاسبه ابهام دارند

وزیر اقتصاد در صحن مجلس مطرح کرد
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رییس کل بانک مرکزی:

بانک  ها کنترل رشد ترازنامه خود را جدی بگیرند

صفحه 4

 دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی پاسخ داد

نحوه مصرف تسهیالت بانکی 
کنترل می شود؟ 

فراخوانعمومیشناساییوجذبسرمایهگذار
 نوبت دومدرحوزهورزشوجوانان

ادارهکلورزشوجواناناستاناردبیل

اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل با استناد به مصوبه  شماره 134259 مورخه 1396/05/25 شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت )2( مصوب سال 1393مجلس شورای اسالمی و اصالحات بعدی ، در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را در سطح استان به سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان واجد صالحیت از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

مدل مشارکتعنوان پروژهردیف
برآورد اولیه مبلغ 

سرمایه گذاری
)ریال(

مدت 
بهره برداری 

)سال(

دوره بهسازی 
و احداث 

)ماه(
اجاره بهاء

)ریال(
مبلغ تضمین 
شرکت در 

فراخوان )ریال(

بهسازی زمین چمن مصنوعی شهید 1
برزگر اردبیل

      ( R.O.L.T)    
تجهیز و بازسازی، بهره برداری ،پرداخت 

اجاره به سرمایه پذیر  و انتقال
15.000.000.00013125.000.000300.000.000

2
احداث زمین چمن مصنوعی در 
مجموعه ورزشی تختی شهرستان 

پارس آباد

      ( B.O.L.T)    
احداث، بهره برداری ،پرداخت اجاره به 

سرمایه پذیر  و انتقال
16.000.000.00020125.000.000320.000.000

3
احداث زمین چمن مصنوعی در 

مجموعه ورزشی تجعفرآباد شهرستان 
بیله سوار

      ( B.O.L.T)    
احداث، بهره برداری ،پرداخت اجاره به 

سرمایه پذیر  و انتقال
16.000.000.00020125.000.000320.000.000

وزارت  ورزش و جواانن
اداره کل ورزش و جواانن استان اردبیل

 نام و نشاني دستگاه برگزار کننده فراخوان : اردبیل ـ میدان ورزش اداره كل ورزش و جوانان 
استان اردبیل

 نوع و مبلغ تضمین شركت در فراخوان : رسید بانكي طبق جدول فوق به حساب سیبا به شماره  
4075005507880350 بانك مركزي اردبیل و یا ضمانتنامه بانكي معتبر ، ارائه چك هاي جاري اشخاص 
حقیقي و حقوقي و چك تضمین شده و هر گونه تضمین دیگر » خارج از دو حالت قید شده « قابل قبول 

نمي باشد.
 مهلت دریافت اسناد فراخوان : تا ساعت 14 روز  چهار شنبه  مورخه 1400/06/31

 مهلت تحویل پیشنهادات : تا ساعت  14روز  چهار شنبه  مورخه 1400/07/14
 زمان بازگشایی: ساعت 10صبح روز شنبه مورخه 1400/07/17

 هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده فراخوان خواهد بود.

 پیشنهادات رسیده در کمیسیون معامالت اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل باز و با توجه به صرفه و 
صالح این اداره کل برنده فراخوان مشخص و اعالم خواهد شد.

 در صورت انصراف برندگان فراخوان از عقد قرارداد، تضمین شرکت در فراخوان آنان به ترتیب به نفع این 
اداره کل ضبط خواهد شد.

 عالقمندان می توانند اسناد فراخوان را از واحد دبیرخانه ماده 27 اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل 
دریافت نمایند.

 اداره کل ورزش و جوانان در رد یا قبول پیشنهاد مشارکت کنندگان مختار است.
 سایر جزئیات و شرایط در اسناد فراخوان درج شده است.

تاریخ انتشار نوبت اول :22 /1400/06
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/25

بانکملت

آگهیمزایده1400/4
)نوبتسوم(

بانک ملت در نظر دارد تخریب ساختمان قدیمی خود واقع 
دربوشهر روبروی گمرک شعبه خیابان شهداء بوشهر وهمچنین 
فروش اهن االت اسکلت فلزی آن را از طریق مزایده به واجدین 
واگذارنماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات  شرایط 
بیشتر ودریافت اوراق مزایده ازتاریخ درج آگهی به مدت 10 روز به 
آدرس بوشهر خیابان امام خمینی روبروی اورژانس 7تیر ساختمان 
اداره تدارکات و  بانک ملت استان بوشهر طبقه ششم  مدیریت 

ساختمان مراجعه نمایند.
)ارائه کارت ملی جهت دریافت اسنادمزایده الزامی است( 

تلفن تماس : 33320078

فراخوانعمومیشناساییوجذبسرمایهگذار
 نوبت دومدرحوزهورزشوجوانان

ادارهکلورزشوجواناناستاناردبیل

اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل با استناد به مصوبه  شماره 134259 مورخه 1396/05/25 شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت )2( مصوب سال 1393مجلس شورای اسالمی و اصالحات بعدی ، در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را در سطح استان به سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان واجد صالحیت از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

مدل مشارکتعنوان پروژهردیف
برآورد اولیه مبلغ 

سرمایه گذاری
)ریال(

مدت 
بهره برداری 

)سال(

دوره بهسازی 
و احداث 

)ماه(
اجاره بهاء

)ریال(
مبلغ تضمین 
شرکت در 

فراخوان )ریال(

بهسازی زمین چمن مصنوعی شهید 1
برزگر اردبیل

      ( R.O.L.T)    
تجهیز و بازسازی، بهره برداری ،پرداخت 

اجاره به سرمایه پذیر  و انتقال
15.000.000.00013125.000.000300.000.000

2
احداث زمین چمن مصنوعی در 
مجموعه ورزشی تختی شهرستان 

پارس آباد

      ( B.O.L.T)    
احداث، بهره برداری ،پرداخت اجاره به 

سرمایه پذیر  و انتقال
16.000.000.00020125.000.000320.000.000

3
احداث زمین چمن مصنوعی در 

مجموعه ورزشی تجعفرآباد شهرستان 
بیله سوار

      ( B.O.L.T)    
احداث، بهره برداری ،پرداخت اجاره به 

سرمایه پذیر  و انتقال
16.000.000.00020125.000.000320.000.000

وزارت  ورزش و جواانن
اداره کل ورزش و جواانن استان اردبیل

 نام و نشاني دستگاه برگزار کننده فراخوان : اردبیل ـ میدان ورزش اداره كل ورزش و جوانان 
استان اردبیل

 نوع و مبلغ تضمین شركت در فراخوان : رسید بانكي طبق جدول فوق به حساب سیبا به شماره  
4075005507880350 بانك مركزي اردبیل و یا ضمانتنامه بانكي معتبر ، ارائه چك هاي جاري اشخاص 
حقیقي و حقوقي و چك تضمین شده و هر گونه تضمین دیگر » خارج از دو حالت قید شده « قابل قبول 

نمي باشد.
 مهلت دریافت اسناد فراخوان : تا ساعت 14 روز  چهار شنبه  مورخه 1400/06/31

 مهلت تحویل پیشنهادات : تا ساعت  14روز  چهار شنبه  مورخه 1400/07/14
 زمان بازگشایی: ساعت 10صبح روز شنبه مورخه 1400/07/17

 هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده فراخوان خواهد بود.

 پیشنهادات رسیده در کمیسیون معامالت اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل باز و با توجه به صرفه و 
صالح این اداره کل برنده فراخوان مشخص و اعالم خواهد شد.

 در صورت انصراف برندگان فراخوان از عقد قرارداد، تضمین شرکت در فراخوان آنان به ترتیب به نفع این 
اداره کل ضبط خواهد شد.

 عالقمندان می توانند اسناد فراخوان را از واحد دبیرخانه ماده 27 اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل 
دریافت نمایند.

 اداره کل ورزش و جوانان در رد یا قبول پیشنهاد مشارکت کنندگان مختار است.
 سایر جزئیات و شرایط در اسناد فراخوان درج شده است.

تاریخ انتشار نوبت اول :22 /1400/06
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/25

بانکملت

آگهیمزایده1400/4
)نوبتسوم(

بانک ملت در نظر دارد تخریب ساختمان قدیمی خود واقع 
دربوشهر روبروی گمرک شعبه خیابان شهداء بوشهر وهمچنین 
فروش اهن االت اسکلت فلزی آن را از طریق مزایده به واجدین 
واگذارنماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات  شرایط 
بیشتر ودریافت اوراق مزایده ازتاریخ درج آگهی به مدت 10 روز به 
آدرس بوشهر خیابان امام خمینی روبروی اورژانس 7تیر ساختمان 
اداره تدارکات و  بانک ملت استان بوشهر طبقه ششم  مدیریت 

ساختمان مراجعه نمایند.
)ارائه کارت ملی جهت دریافت اسنادمزایده الزامی است( 

تلفن تماس : 33320078



نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خبر داد

قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰

وزیر اقتصاد در صحن مجلس مطرح کرد

وع کسب و کار رتبه وحشتناک ایران در دشواری شر

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 2
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رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد
آمادگی مجلس برای همکاری با دولت برای 

ساماندهی وضعیت کنونی رمزارزها

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی هــدف این 
کمیسیون برای ورود به موضوع رمزارزها را ساماندهی وضعیت کنونی 
عنوان و تاکید کرد: اگر دولت سیزدهم مایل به همکاری است می تواند 

در این زمینه همکاری مشترکی میان مجلس و دولت شکل گیرد.
محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی و در جریان 
بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص وضعیت صنعت استخراج 
رمزارزهای جهان روا و مبادالت داخلی آن در کشور گفت: رمزارز پدیده ای 
است که در شــرایط کنونی چه بخواهیم و چه نخواهیم آثار خود را بر حوزه 
اقتصادی می گذارد و اگر کتمان کنیم نمی توانیم از ظرفیت آن اســتفاده 
کرده یا با تهدیدات مربوطه مقابله کنیم؛ از همین رو کمیسیون اقتصادی به 
منظور ساماندهی وضعیت کنونی به موضوع رمزارزها ورود کرد.وی افزود: 
هرچند از مجلس دهم به این موضوع ورود کردیم اما هیچ اراده ای در دولت 
یازدهم و دوازدهم برای رسیدگی به پدیده رمزارزها وجود نداشت، اما اگر 
دولت ســیزدهم مایل به همکاری است می تواند همکاری مشترکی میان 

مجلس و دولت در این زمینه شکل گیرد.
پورابراهیمی افزود. ســاماندهی وضعیــت کنونی رمزارزهــا یکی از 
دســتاوردهای گزارش کمیســیون در این باره اســت .در حال حاضر 
چارچوب مشــخص و ضوابط خاصی در حوزه رمزارزهــا وجود ندارد و 
بخشی از مشکالت کنونی نیز ناشی از عدم شناخت کامل و جامع مردم 
و سرمایه گذاران از این حوزه است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی در تشریح ســازمان های مربوط به استخراج رمزارزها 
گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مســئول آماده سازی بستر 
فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجــارت متولی صدور مجوزها، 
وزارت امور اقتصــادی و دارایی ناظر بر عملیات پولشــویی در اقتصاد، 
وزارت نیرو متولــی تأمین برق مورد نیاز تولید رمــزارز و بانک مرکزی 
موتور و محور اصلی تصمیمات اســت. اساسا فلســفه ورود کمیسیون 
اقتصادی به موضوع رمزارزها ساماندهی وضعیت نابسامان کنونی است 

و محور آن شفافیت اطالعات قرار دارد.
پورابراهیمی ادامــه داد: در حال حاضر حجــم عظیمی از گردش مالی 
در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ســاماندهی رمزارزها از تیررس 

نظارت حاکمیت خارج شده و از ظرفیت مالیاتی آن استفاده نمی شود.
وی با بیان اینکه تبادل و اســتخراج را دو محور اصلی رمزارزها اســت 
گفت: استخراج رمزارز در داخل با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت 
انجام می شود و تولید آن بدون مجوزهمانند سایر کسب و کارها خالف 
اســت و باید با آنها بر اســاس قانون برخورد شــود. تبادل رمزارزها که 

مبنای آن تولید رمزارز داخلی نیز نیست، اهمیت بسیاری دارد.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی بیان کرد: در 
نشست امروز نماینده بانک مرکزی به من گفت که بانک مرکزی در این 
زمینه الیحه ارائه می کند حال آن که با وجود گذشــت چندین سال در 
دولت های یازدهم و دوازدهم بانک مرکــزی حتی یک برگه  نیز درباره 
موضوعاتی ماننــد اصالح قانون بانک مرکزی و قانــون پولی و بانکی به 
مجلس ارائه نکرده در حالی که کمیســیون اقتصادی با کار کارشناسی 

این گزارش را تدوین کرده است.

 نیاز به سامانه ثبت معامالت داریم

و ایستاده اند  دفترخانه ها در برابر برگ سبز خودر
رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تبریز اظهار داشت:  شیوه عرضه 
ثبت نامی با وجود شــروط و بندهای مختلفی که برای آن طراحی شــد 
بازهم عمال موفقت آمیز نبوده چراکه ۹۰ درصد آن خودروها با وکالتنامه 
فروش وارد بازار شــده اند.ابراهیم مددیان در مورد وضعیت بازار خودرو 
اظهار کرد: بازار خودرو تحت تاثیر نوســانات نرخ ارز اســت، در ابتدای 
هفته جاری کاهش قیمت ۵ تا ۶میلیون تومانــی در قیمت خودروهای 
ایرانی داشــتیم. در اقتصاد عرضه و تقاضا مهم ترین مکانیزم های تعیین 
قیمت است، در کنار آن هم باید رقابت وجود داشــته باشد اما متاسفانه 
خودروسازی ما انحصاری اســت و به جز دو شــرکت بزرگ خودروساز 
شــرکت دیگری برای رقابت وجود ندارد. با افزایش عرضه قیمت خودرو 

هم کاهش می یابد اما متاسفانه چنین اتفاقی نیافتاده است.
وی افزود: شیوه عرضه ثبت نامی با وجود شروط و بندهای مختلفی که 
برای آن طراحی شــد بازهم عمال موفقت آمیز نبوده چراکه ۹۰ درصد 
آن خودروها بــا وکالتنامه فروش وارد بازار شــده اند، ایــن طرح برای 
تنظیم بازار بود اما در عمل فایده ای نداشته و یعنی مصرف کننده نهایی 
این خودروها را نگرفته اســت بلکه بیشــتر افرادی که این خودروها را 

می گیرند به علت برداشت سود آن را وارد بازار می کنند.
وی با اشاره به موضوع برگ سبز خودرو تاکید کرد: دادستان کل کشور 
۱۳ شــهریور اعالم کردند که برگ ســبز به منزله سند اســت و نیاز به 
ثبت دفترخانه ای نیســت. این کار می تواند بسیاری از مشکالت صنف 
ما را حل کند اما متاســفانه دفترخانه ها به علت منافع خود در برابر آن 
ایســتاده اند. اگر زمان تعویض پالک مالیات مربوطه هم گرفته شــود 
بسیاری از مســائل حقوقی و مشکالت مردم حل می شــود و دیگر نیاز 
به دفترخانه ندارند. برای مثال ممکن بــود که افراد تا به نام زدن خودرو 
تا دفترخانه به علت افزایش قیمت پول بیشتری دریافت کند که با این 
طرح جلوی این اتفاقات گرفته می شود.رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودروی تبریز با تاکید بر اهمیت ســامانه جامع ثبت معامالت خودرو 
گفت: یکی از مشــکالت بازار خودرو نبود سامانه ثبت معامالت خودرو 
است. باید سامانه راه اندازی شود تا نمایشــگاه دار مجاز در آن ثبت نام 
کند تا بتواند معامالت خود را انجام دهد. بسیاری از مشکالتی که بعد از 
معامله شاهد آن هســتیم می تواند کاهش یابد. با راه اندازی این سامانه 

حتی تا ۸۰ درصد شکایات بعد از معامله می تواند کاهش یابد.
وی در ادامه خاطرنشــان ساخت: ســال ۹۱ یا ۹۲ که اتحادیه کشوری 
داشــتیم این موضوع را پیگیری کردیم و یک سامانه هم تدوین شد اما 
متاسفانه بنا به دالیلی مســکوت ماند اما االن دیگر می توان این کار را 
انجام داد، با این کار در بازار شفاف سازی می شود و در مورد اخذ مالیات 
هم می تواند کمک کننده باشد تا شــفافیت الزم ایجاد شود. مشکالت 
زیادی را به خاطر نبود چنین سامانه ای تجربه می کنیم برای مثال فرد 
خودرو را می خرد و بعد متوجه می شــود که فروشنده ممنوع المعامله 
بوده است بعد هم کار به شکایت قضایی می رسد در حالی که به راحتی 
با چنین سامانه ای می توان از آن جلوگیری کرد.مددیان با اشاره به نرخ 
روز خودرو گفت:  پرایــد ۱۳۱ تولید ۹۹ حــدود ۱۳۸ میلیون تومان، 
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حــدود ۲۴۹ تا ۲۵۱ میلیون تومان کــه هفته پیش تا 
۲۵۶ میلیون هم رسیده بود، پژو v۸ ۲۰۶ صندوقدار بین ۳۰۰ تا ۳۰۵ 
میلیون تومان، کوییک ۱۶۸ تــا ۱۷۰ میلیون تومان، پژو پارس تیوفایو 
۳۰۸ میلیون تومان که هفته قبل تا ۳۱۵ میلیون تومان رســیده بود، 
ســمند معمولی ۲۴۹ میلیون تومان و EFS دوگانه سوز ۲۷۸ میلیون 

تومان خرید و فروش می شوند.

بازار

 یک کارشــناس بازار سرمایه گفت: ســهامداران این 
موضوع را مدنظر داشته باشــند که قرار است با فروش 
ســهام و خروج نقدینگی از این بازار، سرمایه های خود 
را وارد کدام یک از بازارها کنند، زیرا تجربه نشــان داده 
که بازار سهام نسبت به سایر بازارها بهتر بتواند ریسک 

افزایش نرخ دالر را پوشش دهد.
»محمد جمالی« به راه های بهبود روند معامالت بازار 
ســهام و تداوم روند صعودی شاخص بورس اشاره کرد 
و افزود: نخســتین و مهمترین اقدام که بهتر است در 
این بازار مدنظر قرار گیرد، عدم وجود محدودیت دامنه 
نوسان و باز شــدن این دامنه برای انجام بهتر معامالت 
است.وی با تاکید بر اینکه باید اقدامات الزم برای حذف 
وجود محدودیت دامنه نوســان اجرا شود، گفت: بهتر 
اســت به مرور به ســمت افزایش دامنه نوسان حرکت 
کنیم تا اجازه دهیم که نقدشوندگی بازار با افزایش حد 

نوسان تقویت شود.
جمالی با تاکید بر اینکه نباید اجــازه داد بازار با پدیده 

صف نشــینی مواجه باشــد، اظهار داشت: 
به طور طبیعی اگر حد نوســان افزایش یابد 
یا به ســمتی پیــش برویم که دیگر شــاهد 
وجود حد نوســان در بــازار نباشــیم، نگاه 
ســرمایه گذاری بلندمدت و همراه با تحلیل 

در معامالت بازار حاکم خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه به دیگر پیشنهاد 

خود برای تداوم روند صعــودی معامالت بورس تاکید 
کرد و گفــت: تعامل با فعاالن بــازار و نهادهای مالی به 
عنوان مسیری درســت تلقی می شــود که ریاست و 
مدیران ســازمان بورس برای بهبــود وضعیت بازار در 
پیش گرفته اند.وی، عدم مداخله در ساز و کار معامالت 
بازار را از دیگر اقدامات ســر و ســامان دادن معامالت 
بورس عنوان کــرد و افزود: انتظار ما این اســت که در 
صورت ابالغ دســتورالعمل به بــازار، به طور حتم نظر 
فعاالن بازار اخذ شــود، آثار آن بر بازار ســرمایه مورد 
بررســی قرار گیــرد و در نهایت طرح مذکــور به بازار 

ابالغ شــود.جمالی گفت: اگر انتظار برگشت 
طرفین به برجام و برداشــته شدن تحریم ها 
وجود داشــته باشــد، به طور حتــم اقتصاد 
کشور ثبات بیشتری را به دست خواهد آورد.

وی گفت: هزینه هایی که اکنون بابت تحریم، 
حمل و نقل، بیمه و نقل و انتقال ارز حاصل از 
صادرات وجود دارد، با رفع تحریم ها کاهش 
پیــدا می کند.این کارشــناس بازار ســرمایه افزود: با 
چنین نگاهی به نظر می رســد که بازار ســرمایه در هر 
دو سناریو بتواند شرایط بهتری را نسبت به باقی بازارها 
برای ســرمایه گذاری داشته باشــد.وی به انتظارات 
فعاالن بازار سهام از دولت سیزدهم اشاره کرد و افزود: 
انتظارات از دولت سیزدهم، تحقق صحبت های مطرح 

شده در دوران برگزاری انتخابات است.
جمالی با بیــان اینکه همــه از دولت انتظــار دارند تا 
برنامه ریزی های انجام شــده منجر به رشد اقتصادی، 
ایجاد اشتغال و افزایش تولید در کشور باشد، ادامه داد: 

بازار سرمایه بســتری برای اجرای چنین اتفاقی است، 
زیرا امکان ندارد بدون تقویت و حمایت از بازار سرمایه 

افزایش تولید، اشتغال و صادرات رخ دهد.
این کارشناس بازار ســرمایه اظهار داشت: انتظار ما از 
دولت سیزدهم از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی 
به عنوان متولی بازار سرمایه این است تا در تصمیمات 
به این موضوع توجه داشــته باشــد که آیا برنامه های 
در دســتور کار در جــذب ســرمایه های مردمــی به 
شرکت های تولیدی، بازار اولیه و جذب آن در پروژه ها 
اثر مثبــت دارد یا منفــی و بعد درخصــوص اجرای 

دستورالعمل جدید تصمیم گیری کنند.
وی با تاکید بــر اینکه امروز برای رســیدن به رشــد 
اقتصادی باال، کاهش مشــکالت بیکاری و نیز افزایش 
صادرات راهــی جز دعوت ســرمایه گذاران بــه بازار 
سرمایه نداریم، افزود: چه بهتر که این فرش قرمز برای 
ســرمایه گذاران داخلی پهن شــود تا از طریق چنین 

اقدامی روند معامالت بورس تقویت شود.

معــاون بــرق وزارت نیــرو ضمن تشــریح شــیوه 
تعرفه گذاری پلکانی برای ســه دســته از مشترکین، 
از بررســی مجدد قبوض ابهام دار و امــکان پرداخت 

اقساطی در صورت درخواست مردم خبر داد.
 همایون حایری با اشــاره به دســتور ویژه وزیر نیرو به 
شرکت های توزیع سراسر کشــور درخصوص بررسی 
قبض برق مشــترکانی کــه در محاســبه قیمت ابهام 
دارند، گفت: با بررســی قبض های صادر شــده امسال 
در شــرکت توانیر مشخص شــده که حدود ۸۲ درصد 
)۲۵ میلیون مشــترک( کمتر از الگوی تعیین شــده 
)در مناطق معتدل ۳۰۰ کیلووات ساعت( مصرف برق 

داشــته اند که جا دارد از همــکاری آن ها در 
مدیریت پیک تابستان امسال قدردانی شود.

وی افزود: برای این گروه از مشــترکان فقط 
۷ درصد افزایش ســاالنه بر اســاس مصوبه 
دولت اعمال شــده که قبض برق عمده این 

مشترکان رقم بسیار پایینی است.
حایری بــا بیان اینکــه حــدود ۱۵ درصد 

مشــترکان، مابین الگوی تعیین شــده تا دو برابر الگو 
مصرف داشــته اند، ادامه داد: این دســته از مشترکان 
عالوه بر افزایش ســاالنه ۷ درصد تعرفه، مشمول ۱۶ 
درصد افزایش به دلیل مصرف باالتر از الگو شــده اند و 

در مجموع ۲۳ درصد افزایش تعرفه در قبض 
آن ها اعمال شده اســت.وی گفت: بیشترین 
رقم قبض ها برای دســته ســوم مشترکان 
خانگی بســیار پــر مصرف صادر شــده که 
کمتر از ۳ درصد مشترکان معادل ۸۵۰ هزار 
مشترک را شامل می شود که بیش از دوبرابر 
الگو مصرف داشــته اند.معاون برق و انرژی 
وزارت نیرو اضافه کرد: بهای برق این دسته از مشترکان 
نیز بر اســاس قانون بودجه به صورت غیر یارانه ای و بر 
اساس الگوی افزایش پلکانی تعیین می شود و بنابراین 
فقط برای میزان مازاد از دو برابر الگوی مصرف بر اساس 

نرخ غیریارانه ای برق محاسبه می گردد.
حایری تأکیــد کرد: این گــروه از مشــترکان )کمتر 
از ۳ درصــد مشــترکان خانگی( با اعمــال روش های 
مدیریت مصرف به ســهولت می تواننــد مصرف برق 
خود را به ســطح الگوی مصرف کاهش داده تا نه تنها 
شامل افزایش قیمت برق نشــوند بلکه از کاهش قابل 

مالحظه ای در صورتحساب برق خود بهره مند شوند.
وی تاکید کرد: چنانچه اشتباهی نیز در بخش محاسبه 
قبض مشترکان رخ داده باشــد اصالح می شود و حتی 
در صورت درخواســت مردم، امکان پرداخت اقساطی 

قبوض نیز میسر خواهد بود.

سرمایه

برق

خریدار   وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: 
مراحل پیچیده  اخذ مجوزهای کسب و کار 
دســت و پای فعاالن اقتصادی را می بندد و 
مبداء فرآیندهای ناســالم و فســادآلود در 

اقتصاد است.
 در ادامــه جلســه علنی ســید احســان 
خاندوزی در دفاع از کلیات طرح تســهیل 
صدور مجوزهای کســب و کار گفت: موضع 
رســمی وزارت اقتصاد دفاع از طرح تسهیل 

در صدور مجوزهای کسب و کار است.
وزیر اقتصاد افزود: در ســال مانع زدایی از 
تولید، تصویب ایــن طرح، یکی از پیام های 
خوش به مــردم و فعاالن اقتصــادی قابل 
مخابره از ســاختمان بهارســتان است و 
بخش زیادی از فعاالن اقتصــادی منتظر 
گشایش و باز کردن غل و زنجیر از پایشان 

هستند.
وی در ادامــه اظهــار کــرد: در رتبه بندی 
موانع کســب و کار یا ســهولت کسب و کار 
از ۱۰ شــاخص موجــود یکــی از بدترین 
شــاخص های ارزیابی اقتصاد ایران مربوط 
به شروع کسب و کار اســت، متاسفانه ایران 
در دشواری شروع فعالیت اقتصادی، دارای 
رتبه ۱۷۸ در دنیا اســت. که این امر موجب 
دشواری شــروع فعالیت اقتصادی و کسب 
مجوزها اســت. مراحل پیچیده ای در اخذ 
مجوزهای کســب و کار دست و پای فعاالن 

اقتصادی را می بنــدد و انگیــزه تولید را از 
فعاالن می گیرد که مبدأ فرآیندهای ناسالم 

و فسادآلود در اقتصاد است.
خاندوزی تصریــح کرد: اگر امــروز دولت 
و مجلس با همراهی یکدیگــر به دنبال این 
باشــند که تولید اقتصادی را به عنوان یک 
شــاه کلید معرفی کنند، راهکار آن افزایش 

ســرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغال در 
کشور اســت که خود آن دنباله ای از منافع 
را به همراه دارد. اگر در اســتان ها به وفور با 
مســئله بیکاری مواجه هســتیم، علت آن 
این است که کســی که می خواهد فعالیت 
اقتصادی انجــام دهد، ۶ ماه تا یک ســال و 
حتی تا چند ســال باید در فرآیند کســب 

مجوزها باقی بماند تا فعالیت اقتصادی خود 
را در بخش کشــاورزی، صنعت و خدماتی 

شروع کند.
وی ادامه داد: متاســفانه در طول ۵ ســال 
گذشته رشد ســرمایه گذاری در کشور ما 
نزدیک به صفر شده که اگر نسبت به قیمت 
ثابت در نظر بگیریم، نرخ اســتهالک بیش 

از ســرمایه گذاری بوده اســت، لذا نه تنها 
ســرمایه گذاری نشــده بلکه اشــتغال نیز 
ایجاد نشده و شــاهد رونق تولید نبوده ایم. 
سرمایه های کشــور ما نیز نســبت به ۱۰ 
سال گذشــته کاهش یافته و کیک اقتصاد 

کوچک شده است.
خانــدوزی در توضیح چرایی عــدم رونق 
تولیــد گفت: نخســتین مبــدأ آن مربوط 
به تحریم هــای خارجی ظالمانه اســت و 
مبــدأ دوم تحریم هــای ظالمانــه داخلی 
اســت که دســتگاه های اجرایی چوب الی 
چرخ تولیدکننــدگان گذاشــتند. یکی از 
همین تحریم ها، دیوان ســاالری فرسوده و 
آزاردهنده و میوه نامبارک مجوزهایی است 
که مالحظه می کنیم. اژدهایی هفت سر که 
بســیاری از انحصارها و رانت ها را به وجود 
آورده و اجازه نمی دهد کسی وارد این حوزه 

شود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: تصویب این طرح 
موجب کاهــش و از بین رفتــن امضاهای 
طالیی خواهد شد به موجب این طرح تغییر 
رویکردی که دولت آیت اهلل رئیسی در مورد 
تبدیل رویکرد نظارت پیشــینی به پسینی 
دنبال می کند، تحقــق می یابد، همچنین 
به موجب آن شاهد تدوین ضمانت اجرایی 
شفافیت اخذ مجوزها، شفافیت و دسترسی 

به قراردادهای بانکی خواهیم بود.

خریدار   نایب رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی اظهار داشت: قانون ممنوعیت 
واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ بود 
و اگر قرار باشد دوباره این کار ادامه پیدا کند 
نیاز به تصویب سال ۱۴۰۱ دارد به هر حال 
عدم واردات نمی توانــد مادام العمر و دائمی 

باشد.
محمد حسین اســالمیان در مورد احتمال 
واردات لوازم خانگی در سال ۱۴۰۱ اظهار 
کــرد: قانــون ممنوعیــت واردات لوازم 
خانگی تا پایان ســال ۱۴۰۰ بود و اگر قرار 
باشــد دوباره این کار ادامه پیــدا کند نیاز 
به تصویــب ســال ۱۴۰۱ دارد، به هر حال 
عــدم واردات نمی توانــد مــادام العمر و 
دائمی باشد. در بخشی که ما تولید داریم و 

واردات لوازم خانگی می تواند به آن بخش 
آســیب بزند این کار می توانــد تاثیرگذار 
باشــد اما در بخش هایی که تولید نداریم و 
نیاز بازار وجود دارد امروز این نیاز از طریق 
قاچاق مرتفع می شــود در این بخش باید 
واردات قانونی انجام شــود تا بتوانیم تعرفه 
قانونی بگیریم و میــزان قاچاق نیز کاهش 

پیدا کند. 
وی افزود: یک راه دیگر واردات قطعات است 
یعنی قطعات وارد شــود تا تولید نهایی در 
داخل کشــور صورت بگیرد در این صورت 
می توانیــم تکنولوژی را وارد کشــور کنیم 
و محصــوالت نهایی لیبل ایرانــی بخورند، 
کارگــر ایرانی نیــز از این فرصت اشــتغال 
اســتفاده می کند. این کار در بلند مدت به 

نفع صنعت لوازم خانگی ما خواهد بود.
اســالمیان تصریح کرد: ما در ایــران تولید 
ماشین لباسشویی داریم اما شاهد هستیم 
که واردات آن به صورت قاچــاق هم انجام 

می شــود درحالی که ممنوع اعالم شــده 
و قاچاق در ایــن مورد جایگزین آن شــده 
است. اگر بخواهیم از منظر کاهش قاچاق به 
موضوع نگاه کنیم باید واردات لوازم خانگی 
را آزاد کنیم تا عالوه بر این که جلوی قاچاق 
گرفته شود با افزایش سطح رقابت کاالهای 
ایرانی تکنولوژی و علم خود را به روز رسانی 

کرده و سطح محصوالت ارتقا پیدا کند. 
نایب رئیــس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
خانگی ادامــه داد: اما در یک چشــم انداز 
درازمــدت اینکه به جای محصــول نهایی 
علم و فناوری ساخت محصوالت وارد کشور 
شــود می تواند مثمر ثمر باشد. این که خط 
تولید در داخل ایران و با برند ایرانی باشــد 
اما بتوانیــم تکنولوژی های جدید و قطعات 

جدید وارد کنیم برای آینــده صنعت لوازم 
خانگی کشور بسیار مفید خواهد بود.

وی همچنیــن خاطرنشــان ســاخت: اگر 
بخواهیم عقالنی نــگاه کنیم در هیچ کجای 
دنیا ممنوعیت هایی از این دست به صورت 
دائم نبوده انــد چراکه ممنوعیــت دائمی 
انحصار و فساد به وجود می آورد اگر بخواهی 
که رقابتی ایجاد شــود که بــازار و صنعت 
پویای در حوزه لوازم خانگی داشــته باشیم 
باید اجازه رقابــت را بدهیم و جلوی هرگونه 
انحصار و فســاد را بگیریــم. امیدواریم که 
زیرســاخت های الزم برای تولیــد نیز وارد 
شــود تا بتوانیم تولید کننــده قدرتمندی 
در حوزه لوازم خانگی دســت کم در سطح 

منطقه خود باشیم.

خریدار   میــزان تولید بــرق نیروگاه های 
حرارتــی کشــور از ابتدای ســال تاکنون با 
افزایش ۹ درصدی نســبت به مدت مشــابه 
پارســال از مرز ۱۷۳ میلیون مگاوات ساعت 
عبور کرده اســت. نگاهی به آخرین وضعیت 
نیروگاه های حرارتی کشور حاکی از آن است 
که تاکنون ۵۸۳ واحد تولید برق حرارتی در 

۱۲۹ نیروگاه کشــور احداث شده و ظرفیت 
نیروگاه های حرارتی ایران طی نیمه نخست 
امســال با اجرای پروژه های ارتقای توان در 
سه نیروگاه شهید ســلیمانی کرمان، قدس 
)سمنان( و گهران به ۶۹ هزار مگاوات رسیده 
اســت.در حال حاضر ۶۷ درصــد از مجموع 
ظرفیت تولید بــرق حرارتی )۴۶ هزار و ۴۷۶ 

مــگاوات( در اختیار بخــش خصوصی و ۳۳ 
درصد آن در اختیار بخش دولتی اســت.هم 
اکنون ظرفیت منصوبــه تمامی نیروگاه های 
کشــور اعم از حرارتی، برقابی، اتمی، تولید 
پراکنده، تجدیدپذیر و دیزلی هم به ۸۵ هزار 
و ۵۵۹ مگاوات رسیده که حدود ۸۱ درصد از 
این ظرفیت مربوط بــه نیروگاه های حرارتی 

است.واحدهای ســیکل ترکیبی با ظرفیت 
۳۱ هــزار و ۱۷۹ مــگاوات )۳۶.۴ درصد(، 
واحدهای گازی با ظرفیــت ۲۱ هزار و ۹۹۲ 
مگاوات )۲۵.۷ درصــد( و واحدهای بخاری 
با ظرفیــت ۱۵ هزار و ۸۲۹ مــگاوات )۱۸.۵ 
درصــد(، نیروگاه هــای حرارتی کشــور را 

تشکیل می دهند.

پیشنهاد به سهامداران برای جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی در بازار

و : بررسی مجدد قبوض برقی که در محاسبه ابهام دارند معاون برق وزارت نیر

ظرفیت نیروگاه های حرارتی ایران به ۶۹ هزار مگاوات رسید
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استان

اهواز-محمدمجدم  
متخصصان مدیریت نگهداری و تعمیرات شــرکت ملی حفاری ایــران با اجرای 
یک طرح ابداعی موفق به اصالح شــبکه مبدل های حرارتی با هدف کاهش دمای 
موتورهای دستگاه حفاری خشکی در حد اســتاندارد در شرایط خاص اقلیمی و 

محیطی شدند. 
سید عبدالحسین آلبوشوکه مدیر نگهداری و تعمیرات )نت( این شرکت در توضیح 
بیشتر در این باره گفت: تصور دستیابی به این راهکار ابداعی از آنجا نشات گرفت که 
شرایط استقرار یکی از دکل های حفاری شرکت در نزدیکی چند مشعل )فلر( گاز 
سوز به موازات گرمای شدید خوزستان موجب افزایش دمای موتورهای دستگاه به 

میزان 96 درجه سانتیگراد و توقف موتورها در ساعات اوج گرمی هوا می شد. 
وی با اشاره به اینکه دمای هوای موتورهای دستگاه حفاری در روال طبیعی 50 تا 
60 درجه است، افزود: در طرح پیشنهادی متخصصان با ارائه دانش فنی بر مبنای 
علم مکانیک سیاالت، سعی کردند نســبت گرمای انتقال یافته از طریق جابجایی 
به گرمای انتقال یافته از طریق هدایت )عدد ناســد( تغییر و زمینه کاهش دما در 

دستگاه حفاری 38 فتح به میزان قابل قبول 70 تا 72 درجه فراهم آوردند. 
البوشــوکه اظهار کرد: تحقق این طرح ابداعی که با همکاری کارشناســان اداره 
تعمیرات مکانیک حاصــل گردید ، موجب کارکرد بی وقفه دســتگاه حفاری 38 
فتح و شتاب بخشی به عملیات حفاری و تشویق و تحسین کارفرمای پروژه حفاری 
در شرایط و موقعیت خاص اســتقرار دکل در میدان نفتی اهواز در مناطق نفتخیز 

جنوب را به همراه داشت. 
مدیر نگهداری و تعمیرات )نت(  شــرکت ملی حفاری ایــران گفت: این مدیریت 
خدمات خود را در دو بخش نگهداری و تعمیر تجهیزات دستگاه های حفاری اعم 
از مکانیک، برق، ابزار دقیق و الکترونیک و نگهداری تاپ درایو در محل دســتگاه 
و همچنین انجام تعمیرات اساسی تجهیزات در محل کارگاه های فنی شرکت به 
سه مدیریت عملیات حفاری خشــکی یک، 2 ، 3 و عملیات حفاری در دریا که زیر 
مجموعه معاونت مدیرعامل در عملیات حفاری می باشند توسط پرسنل مدیریت 
نت مقیم دستگاه و یا اعزام متخصصان و کارکنان فنی به مناطق عملیاتی ارائه می 

دهد.

خوزستان

قزوین-مریم نقدی  
مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
استان قزوین گفت: در پنج ماهه گذشته 81  
فقره ســند تفکیکي براي واحدهاي تولیدي 
بهره برداري مســتقر در شهرکهاي صنعتي 

کاسپین و لیا صادر گردید.
 » حمیدرضاخانپور » با اعالم این مطلب اظهار 
داشــت: با توجه به اینکه واحدهاي تولیدي 
مستقر در شــهرکهاي صنعتي جهت انجام 
معامالت رسمي و جذب سرمایه گذار، شرکاء 
اقتصادي و تسهیالت ارزي نیاز مبرم به سند 
مالکیت تفکیکي دارند و یکــی از مهمترین 
دغدغه ســرمایه گذاران داخلــی و خارجی 
مستقر تعیین تکلیف اسناد تفکیکی است و 
این شرکت با تمام ظرفیت های خود بدنبال 
مستند سازی و رفع موانع دریافت سند های 

مالکیت تفکیکی و تک برگی است تا با اهدای 
آن به خود واحدهای تولیدی نسبت به تامین 
بخشــی از نیازهای فعاالن اقتصــادی اقدام 

شود.
وی افزود: تاکنون بیش از 2000 فقره ســند 
مالکیت تک برگی با مســاحت 1800 هکتار 
برای واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی،  
تجاری و زیرساختها در شــهرک ها و نواحی 
صنعتی تابعه اســتان صادر شده و واحدهای 
تولیدی که موفق به اخذ پروانه ساختماني و 
بهره برداری می شوند می توانند با مراجعه به 
دفتر شرکت نسبت به دریافت سند تک برگی 

اقدام نمایند.
رئیس هیات مدیره شــرکت شــهرک های 
صنعتی استان قزوین با اشاره به مزیت اسناد 
تفکیکی گفــت: تثبیت و امنیت  ســرمایه 

گــذاران ، اعمــال ارزش واقعــی واحدهای 
صنعتی و افزایش قدرت ســرمایه در گردش 
آنها، صدور اسناد، نقل و انتقال و جذب شریک 
تجاری ، مالکیت تفکیکی در جهت تسریع و 
تسهیل کار واحدهای صنعتی بهره بردار که 
مشــکالت بانکی در خصوص اخذ تسهیالت 
و ترهین محل اجرای طرح و وثیقه قرار دادن 
سند مالکیت دارند بسیار حائز اهمیت است 

که با این اقدام مشکالت آنان حل خواهد شد.
قابل ذکر است  در حال حاضر تعداد یک هزار 
و 850  قــرارداد با متقاضیان ســرمایه گذار 
در شــهرکها و نواحی صنعتی تابعه اســتان 
منعقد شــده که از این تعــداد 950 واحد با 
ســرمایه گذاری بیش از 36 هــزار میلیارد 
ریال و اشتغالزایی بیش از 30 هزار نفر به بهره 

برداری رسیدند.

با هدف کاهش دمای موتورهای دستگاه حفاری صورت گرفت؛ 

اصالح شبكه مبدل های حرارتی شركت ملی حفاری ایران 

سرزمين
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 3
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کرمانشاه -حسنا فخارزاده    
رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز شهری 
شهرداری کرمانشــاه از آغاز مبارزه با بیماری فوزاریوم 

درختان اقاقیا در کرمانشاه خبر داد.
دکتر فرامرز رحمتــی زاده اظهار داشــت: با توجه به 
شیوع بیماری فوزاریوم بر روی درختان اقاقیا در شهر 
کرمانشــاه، با نظارت کلینیک گیاه پزشکی سازمان 
مبارزه با این بیماری در ســطح مناطق هشــت گانه 
شهرداری کرمانشــاه آغاز و به صورت جدی در دستور 

کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: قارچ فوزاریوم یکی از مهمترین قارچ های 
خاکزی بوده که در سراســر دنیا پراکنده است که خود 
را به صورت زردی، کاهش رشــد گیاه، انسداد آوندی، 
پژمردگی یک طرفه، پوســیدگی ریشه، طوقه و سایر 

اندام های زیر زمینی ظاهر می کند.
رئیس سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهرداری  
کرمانشاه گفت: در حال حاضر برای کنترل این بیماری 

در سطح شهر انجام عملیات به زراعی و تقویت درختان، 
هرس شاخه های آلوده و سمپاشــی درختان آسیب 
دیده با سم قارچ کش  تیوفانات متیل به صورت روزانه 

انجام می شود.
وی در پایان با اشــاره به اهمیت آفت کشــی درختان 
تصریح کرد: بعد از هرس شــاخه های آســیب دیده، 
وســایل هرس ضدعفونی شده و ســطح مورد نظر که 
آلوده به قارچ فوزاریوم می باشد با چسب باغبانی حاوی 

قارچ کش ترمیم می شود.

اصفهان-مریم مومنی  
میزان آبدهی چشمه لنگان با 98 درصد کاهش نسبت 
به اردیبهشت ماه امســال از 5000 به 80 لیتر در ثانیه 

رسیده است.
مدیر آبفای فریدونشهر با بیان این که در شرایط عادی، 
میزان آبدهی چشــمه لنگان به بیش از 7000 لیتر در 
ثانیه می رسد گفت: وقوع خشکســالی های مستمر 
در دهه اخیر موجب کاهش شــدید سطح سفره های 
زیرزمینی و خشک شدن  بسیاری از منابع آب محلی 

در فریدونشهر و روستاهای این منطقه شده است.
محمدرضا یبلویی افزود: چشمه لنگان تنها منبع تامین 
کننده آب شرب در فریدونشهر و روستاهای این منطقه 
به شــمار    می رود که با کاهش آبدهی آن، تامین آب 
پایدار روستاهای بادجان، ســیبک، سدآب، میدانک 
اول و دوم، دره ســیب و مجتمع روستایی قلعه سرخ با 

چالش مواجه می شود.
وی افزود: در سه ســال  اخیر تعداد 5 حلقه چاه نیز در 

فریدونشهر حفر شد که به دلیل فقر شدید سفره های 
زیرزمینی، این چاه ها آبدهی الزم را نداشــت و همگی 

خشک شدند. 
مدیر آبفای فریدونشهر با بیان این که تاکنون بیش از 6 
هزار انشعاب آب به مشترکین شهری و 2 هزار انشعاب  
به روستائیان در منطقه فریدونشهر واگذار شده است 
تصریح کرد: مردم این شهرستان می توانند با مصرف 
بهینه آب، نقش مهمی در مدیریت منابع آبی و تامین 

آب شرب پایدار ایفا کنند.
گفتنی است چشمه لنگان در روستای سیبک واقع در 

17 کیلومتری جنوب غربی فریدونشهر قرار دارد

كرمانشاه اصفهان

آغاز عمليات مبارزه با بيماری فوزاریوم درختان اقاقيا در شهر كرمانشاه كاهش 98 درصدی ميزان آبدهی چشمه لنگان فریدونشهر

ویی  استخدام تكنسين دار
وخانه هالل احمر لرستان  در دار

خرم آباد-طوالبی   مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان از جذب 
تکنسین دارویي در داروخانه جمعیت هالل احمر استان لرستان خبر داد.

صارم رضایی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: داروخانه جمعیت هالل 
احمر استان لرستان در هفته دولت با هدف تامین داروهای کمیاب مورد 

نیاز برای بیماران خاص افتتاح شد. 
وی تشــریح کرد: جمعیت هالل احمر استان لرســتان از بین افراد واجد 
شــرایط از طریق آزمون کتبی، عملی و انجام مصاحبه حضوری بصورت 
قرارداد قانون کار جهت مشــاغل تکنســین دارویي در داروخانه اقدام به 

جذب نیرو نموده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرســتان تصریح کرد: شــروع ثبت نام از 
22 شهریورماه لغایت 29 شهریور ماه سال جاری ادامه خواهد داشت که 
متقاضیان می بایست با مراجعه به ســایت جمعیت هالل احمر لرستان 

اقدام به ثبت نام کنند.
صارم رضایی بیان کرد: زمان برگزاری این آزمون صبح روز دوشــنبه 15 
مهرماه 1400  در محل سالن ورزشی جمعیت هالل احمر لرستان  واقع در 

میدان دانشجو می باشد.
گفتنی است لرســتان با جمعیت حدود یک میلیون و 800 هزار نفر تنها 
اســتانی بود که داروخانه هالل احمر نداشت و طی سالهای اخیر پیگیری 
های مختلفی در این خصوص از طریق دانشگاه علوم پزشکی و  جمعیت 

هالل احمر تا حصول نتیجه صورت گرفته است.

وژه های  رشد ۵۰ درصدی پر
 اداره كل بنادر و دریانوردی  بوشهر در  دیر و كنگان

بوشــهر-رضا حیدری   مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به 
همراه معاونین خود، از پروژه های در حال اجرای بنادر دیر و کنگان دیدن 
کرد.ســیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به 
همراه معاونین خود از پروژه های در حال اجرا در بنادر کنگان و دیر دیدن 

کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشــهر در اینباره گفت: یکی از پروژه 
های این اداره کل  در بنــدر کنگان پروژه احداث موج شــکن های طرح 
توسعه بندر کنگان میباشد که از مطالبات جدی مردم بوده و تاثیر بسزایی  

در صنعت دریانوردی منطقه و استان خواهد داشت.
ارجمندزاده افزود: این پروژه شــامل اجرای موج شــکن شرقی به طول 
1350 متر طول و موج شکن غربی به طول 440 متر طول و برچیدن 200 
متر طول موج شکن موجود می باشــد همچنین اجرای راه آسفالتی روی 
موج شکنها، تهیه و نصب بوالرد و روشنایی روی دو موج شکن در قالب این 

قرارداد اجرا خواهد شد. 
وی اضافه کرد: این پروژه با هزینه ای بالغ بــر165 میلیارد تومان در حال 
حال اجرا میباشد که با اتمام آن مساحت حوضچه بندر کنگان از 8 هکتار 

به 36 هکتار و عمق دهانه از 4 متر به 6 متر  افزایش می یابد.
 ســیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر عنوان 
کرد: دیگر پروژه این اداره کل ، احداث ساختمان اداری و آسایشگاه یگان 
حفاظت بنادر دیر و کنگان می باشد که با مساحت 285 متر مربع  در یک 
طبقه و با اعتباری بالغ بــر 7 میلیارد تومان در حال انجام اســت و  دارای 

پیشرفت فیزیکی 50 درصد می باشد.
ارجمندزاده در بازدید از محل اجرای پروژه احداث اســکله جدید تجاری 
بندر دیر گفت: فاز مطالعاتی پروژه احداث 200 متر اســکله تجاری بندر 
دیر با اعتبار 230 میلیون تومان به پایان رسیده و هم اکنون در حال انجام 

فرایندهای اداری جهت برگزاری مناقصه  می باشد.
وی افزود: این پروژه در مجموع شــامل احداث300 متر اسکله است که 

برای شناورهای تا 2000 تن طراحی شده است.

 مدیر آبفا: ظرفيت آب شهر ایالم 
به ۶۳۰ ليتر در ثانيه افزایش یافت

ایالم-حسن بیگی مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب ایالم گفت: در 
حال حاضر ظرفیت آب شهر ایالم از480 لیتر بر ثانیه به 630 لیتر بر ثانیه 
افزایش یافته است و تالش می شود این میزان به 700 لیتر بر ثانیه افزایش 

یابد.
نوراهلل تیموری با اشــاره به افزایش ظرفیت برداشــت آب از سد ایالم در 
سال جاری اظهار داشت: برای تحقق این امر مهم، ظرف سه هفته مجوزات 

الزم اخذ و اعتبار مورد نیاز تامین شد و اجرای طرح وارد فاز اجرایی شد.
وی افزود: پروژه انتقال آب از سد ایالم به ملکشــاهی در سال 1391 آغاز 
شده که تا سال 98 کل بودجه تخصیصی به این پروژه، 28 میلیارد تومان 
بوده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم با بیان اینکه سال 
گذشته 34 میلیارد تومان به این پروژه تخصیص یافته است، تاکید کرد: 
تامین آب شرب سالم و بهداشتی رسالت خطیر ماست و ارائه خدمات بی 

منت و عام المنفعه را وظیفه ذاتی خود دانسته و می دانیم.
وی با اشــاره به اینکه از طریق اجرای الین اضطراری، هم اکنون 70 لیتر 
بر ثانیه به آب شرب ملکشاهی افزوده شده و مشکل این شهر مرتفع شده 
است، گفت: آب شــرب این شهر بصورت مســتمر از طریق این شرکت و 
مجموعه بهداشت و درمان رصد و آزمایش می شود و خوشبختانه تا کنون 
هیچگونه مشکلی مشاهده و گزارش نشــده است. تیموری اظهار داشت: 
برای تکمیل فاز اصلی انتقال آب به ملکشــاهی، به بیش از 110 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم با اشاره 
به اینکه تامین آب شرب سالم و کافی از خواسته های بحق مردم می باشد، 
افزود: انتقاد و پیگیری رسانه ها و مردم بجا و بحق است و از انتقادات سازنده 

مردم و رسانه ها استقبال می کنیم.

پرست اداره گاز منطقه یک گرگان  بازدید سر
  از اداره گاز سرخنكالته 

با هــدف بررسی امورات  ، ســید جواد موسوی  گرگان-دستجردی
سرپرست اداره گاز منطقه یک گرگان  با حضور در اداره گاز سرخنکالته ، از 
بخشهای مختلف  اداره گاز و روند انجام  امورات محوله  بازدید بعمل آورد.

 شرکت گاز استان گلســتان ، در ادامه در جلسه ای که  به همین منظور با 
حضوررئیس و کارکنان اداره  برگزار شد ، ابراهیم ناصری رئیس اداره گاز 

سرخنکالته به ارائه گزارشی از وضعیت موجود پرداخت.
در ادامه  سرپرست اداره گاز منطقه یک گرگان نیز با تشکر از اقدامات انجام 
شده  بویژه آماده ســازی تاسیسات گازرســانی برای ورود به فصل سرما 
، رهنمودهای الزم در این خصوص و همچنین آمادگی پرســنل و  بهبود 

سطح خدمات قابل ارائه بیان نمودند.

اهواز-محمد مجدم    
سرپرســت شــهرداری اهواز گفت: تشویق 
پرســنلی که در درآمد زایی شهرداری موفق 
عمل مــی کنند و ایجاد یک سیســتم درآمد 
زای درونی، راه حل، حل مشکالت اعتباری و 

توسعه شهر است.
به گزارش خبرنگار خریدار به نقــل از پایگاه 
اطالع رســانی شــهرداری اهواز، بعد از ظهر 
دوشنبه 22 شهریور ماه جلسه کمیته درآمدی 
شــهرداری که با حضور عالی پور سرپرســت 
شهرداری اهواز، معاونین و مدیران شهرداری 
برگزار شــد، آمار عملکرد درآمدی مناطق در 
170 روز گذشته مورد بررســی قرار گرفت تا 
عملکرد هر منطقه نسبت به بودجه مصوب آن 

مورد ارزیابی قرار گیرد.
همچنین در این نشست موضوع ثبت مطالبات 

شهرداری از دســتگاه ها، سازمان ها و شرکت 
های دولتی که از جلســه قبل کمیته درآمد 
عنوان شــده بود مورد ارزیابــی و پایش قرار 

گرفت.
در جلســه درآمد امروز همچنیــن بندهای 
درآمدی معاونت شهرســازی مــورد ارزیابی 
مجدد قرار گرفته و پــس از آن طرح موضوع 
»تشــویق محور شــدن فعالیــت کارمندان 
شهرداری« مورد بررسی قرار گرفت که در این 
خصوص سرپرست شهرداری اهواز با استقبال 
از این طرح، هدف آن را تشــویق پرسنل برای 
وصول درآمدهــای شــهرداری و افزایش آن 
خواند. عالی پور در این جلسه به اهمیت درآمد 
برای رشد شهرداری و شهر اشاره کرد و گفت: 
زمانی که به یک درآمد پایدار و رو به رشد دست 
یافتیم و مشکل زیرساخت های اصلی اهواز را 

حل کردیم، می توانیم ادعا کنیم که در مسیر 
پیشرفت مثل یک کالنشهر موفق قرار داریم.

وی اضافه کرد: باید این آرمــان را در ذهن ها 
بپرورانیم که روزی با تکمیل کارهای عمرانی 

بتوانیم به فکر مراحل بعدی پیشرفت باشیم.

سرپرست شهرداری اهواز به امکانات و منابع 
قابل دستیابی اشــاره کرد و گفت: در مقایسه 
با شــهرهایی مثل یزد که یک شــهر کویری 
است شهر اهواز سرشــار از منابع است و فقط 
بایستی هر چیز ســر جای خودش قرار گرفته 

و همچنیــن با اســتفاده از افراد برجســته و 
متخصص، دیدگاه ها را متحول کرد.

عالی پور ضمن اشاره به منابع بالقوه در استان 
و شهر به این نکته اشاره کرد که شهرهایی که 
فاقد منابع نفتی هستند بعضا در جایگاه بهتری 
از ما قرار دارند و باید دیدگاه ها و خط مشی ها را 
به گونه ای قرار داد که بتوان در شرایط سخت 
و بدون منابع و با اتکا به درآمد زایی درونی هم 

کار کرد.
وی مالک موفقیت در حوزه مدیریت شــهر 
را تغییر دیدگاه ها خوانــد و گفت: هر کس که 
بخواهد در جایگاه خود مفید باشد و دلسوزانه 
کار کند، نفرات اطراف خود را مالک قرار نداده 
و در هرجایگاهی که باشد دلســوزانه کار می 
کند و این همان رمز موفقیت جوامع پیشرفته 

است.

سرپرست شهرداری اهواز تاکید کرد؛ 

ح تشویق محور شدن فعاليت پرسنل برای درآمدزایی شهرداری  ورت طر ضر

اهواز-محمد مجدم    
مدیرعامل شرکت توســعه نیشــکر و صنایع جانبی از 
کشت دو گونه )واریته( جدید نیشکر در ایستگاه شماره 
یک موسسه تحقیقات توسعه نیشکر پس از طی مراحل 

قرنطینه خبر داد. 
 این دو گونه نیشــکر “چابهار” و “قصرقند” نام دارند که 
فروردین ماه امســال در منطقه سیستان شناسایی و به 
موسسه تحقیقات توسعه نیشــکر به منظور طی کردن 

مراحل کشت تجاری، منتقل شده بود.
به گفته دکتر عبدعلی ناصری، “ســازگاری با کم آبی” و 

“مقاومت در برابر شــوری” دو ویژگــی گونه های جدید 
است که با شــرایط آب و هوایی خوزستان نیز سازگاری 

دارد.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشــکر در روند کشت گونه 
قصرقند و چابهار در موسســه تحقیقات، به ویژگی های 
دیگر آن اشــاره کرد و گفت: گونه های جدید نیشکری 
نسبت به ســایر ارقام، آب کمتری برای رشد نیاز دارند و 
این مزیت می تواند مزارع نیشکر را در برابر تنش های کم 

آبی و خشکسالی مقاوم کند.
تاکنون 5 رقم تجاری گیاه نیشــکر از ســوی موسســه 

تحقیقات به کشت و صنعت ها معرفی شده و حدود 15 
رقم دیگر نیز در دست بررسی و تحقیق است.

وارد کردن هر گونه جدید نیشــکر، بین پنج تا 15 هزار 
دالر هزینه دارد و کشــت این 2 گونه نیشکر در موسسه 
تحقیقات، موجب صرفه جویــی ارزی قابل توجهی در 

شرکت های نیشکری می شود.
در همین زمینه نیز مدیرعامل موسسه تحقیقات نیشکر 
تاکید کرده اســت که نگاه ویژه ای نسبت به ارقام نیشکر 
و اهمیت جایگزینی آنها با واریته های جدید وجود دارد 
و در این راســتا گام های مهمی برای افزایش عملکرد و 

کمک به کشاورزی پایدار برداشته شده است.
موسسه تحقیقات و آموزش توســعه نیشکر بزرگترین 
موسسه پژوهشــی و علمی در حوزه نیشــکر است که با 
هدف ارایه خدمات علمی و فنی به کلیه کشت و صنعت 

های نیشکری فعالیت دارد.

خوزستان

كشت 2 گونه جدید نيشكر در موسسه تحقيقات توسعه نيشكر 
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 دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی پاسخ داد

نحوه مصرف تسهیالت بانکی کنترل می شود؟ 

خریدار   با توجه به توضیحاتــی که رئیس قوه 
قضائیه در رابطه با فسادزا بودن تسهیالت بانکی 
مطرح کرده است، دبیر کانون بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی گفت: بانک ها موظف به نظارت 
بر تمام فرآیندهای تســهیالت دهی هستند و بر 
مصرف تسهیالت با مبالغ باال نیز نظارت می کنند 
اما تعداد بســیار زیادی از تسهیالت و مشتری ها 

موجب بروز چالش هایی در این زمینه می شود. 
 اخیرا رئیــس قــوه قضائیه در نشســتی یکی از 
بسترهای ایجاد فساد را تسهیالت بانکی دانسته 
و به موارد اختالل زایی چون معوقات بانکی، عدم 
مصرف تســهیالت در زمینه درخواســت شده، 
اعمال نکردن تفاوت بیــن قراردادهای بانکی و ... 

اشاره کرده است.
محســنی اژه ای اعالم کرده که برخی افراد برای 
ســرمایه گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا 
راه اندازی کارخانه ها و وارد کــردن مواد اولیه از 
بانک ها تسهیالت گرفته اند اما با این پول ها زمین 
خریدند که در حال حاضر ایــن زمین ها ۱۰ برابر 
قیمت پیدا کرده و حتی اگر ســود بانکی را بیش 
از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم ســود 

می کنند. 
در این زمینه، محمدرضا جمشــیدی - دبیر کل 

کانون بانک ها و موسســات اعتبــاری خصوصی 
- در گفت وگو با ایســنا، درباره نظارت بانک ها بر 
چگونگی مصرف تســهیالت بانکــی اظهار کرد: 
عملیات بانکی بــدون ربا، بانک هــا را موظف به 
نظارت بر فرآیند اعطای تســهیالت دانسته است 
اما از نظر تعدد تســهیالتی که آن ها می پردازند، 
الزمه ناظرین برای نظارت موردنظر را با مشــکل 
مواجه می کند. تســهیالت بانکی از لحاظ کمیت 
و مقداری به شعب، سرپرستی ها، ادارات اعتبارات 
مرکزی کمیته اعتبــارات و هیئت مدیره بانک ها 
تفویض اختیار داده شــده اند. به عبارت دیگر، هر 
چه رقم تسهیالت باالتر می رود به مراتب باالتر نیز 

برای بررسی و پرداخت منتقل می شود. 
این مقام مســئول ادامه داد: از سوی دیگر، ضمن 
بررسی هایی که در ایستگاه های پایین تر صورت 
می گیــرد، در صــورت موافقت پــس از نتیجه 
بررســی ها اختیار تصمیم گیری بــرای مراجع 

پایین تر نیست.  
وی افزود: ازدیاد تعداد شــعب و مشــتری ها 
موجب می شــود که نتوان ارقام تسهیالت در 
زمان پرداخت را مورد بررســی قــرار داد اما 
پس از پرداخــت می توان به صــورت موردی 
آن ها را بررســی کرد که در این زمان دیگر کار 

از کار گذشته است .
جمشــیدی گفت: زمانــی که مبلغ تســهیالت 
پرداختــی بانک هــا افزایش پیــدا می کند، باید 
بانک ها ناظرینی برای نظارت بــر مصرف آن نیز 
تعیین کننــد که این اقدام از ســوی بانک ها اجرا 
و پیگیری می شود اما برای مبالغ خرد تسهیالت، 
یک مشتری وجود ندارد و یک فردی ۵۰ میلیون 
تومان و فــرد دیگــری ۳۰ میلیون تومــان وام 
می گیرد که در این زمینه فــردی برای نظارت بر 

مصرف آن تعیین نمی شود.
دبیــر کانــون بانک هــا و موسســات اعتباری 
خصوصی بیان کرد: هر یــک از عقود بانکی چون 
مشــارکت مدنی، مرابحه، فروش اقســاطی و ... 
توسط بانک مرکزی تعیین و به بانک ها ابالغ شده 
اســت. در این زمینه باید مفاد قراردادهای بانکی 
تغییر کند و متناســب با عقود مربوطه باشــد که 
بانک مرکزی بــر این تاکید دارد کــه باید همین 
مفاد اجرا شود و تغییری نکند. بنابراین، مفاد این 
قراردادهای بانکی ممکن است مورد سواستفاده 
قرار بگیرد و بانک ها باید این اجازه را داشته باشند 
تا در مفاد قرارداد طبق صالح دید بانک مرکزی و 
با توجه به ماهیت موضوع مورد معامله تغییراتی 

ایجاد کنند.

خریدار  دکتــر علی جباری مدیــر عامل بیمه 
رازی با اشــاره به چرخــش های اســتراتژیک 
صورت پذیرفته در شــرکت بیمــه رازی گفت : 
سیاســت بیمه رازی حمایت از نمایندگان است 
و نماینده محوری در بیمه رازی از شــعار به عمل 
تبدیل شده است.گفتنی است شرکت بیمه رازی 
در دوره مدیریت کنونی و پــس از ابالغ چرخش 
استراتژیک در راستای نماینده محوری، به منظور 
حمایت و پشــتیبانی حداکثــری از نمایندگان 
اقدامــات قابل توجهــی را انجام داده اســت.به 
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی 
؛ پرداخت سود مشارکت در منافع به شبکه فروش 
برای اولین بار در تاریخ فعالیت شرکت را می توان 
از مهمترین اقدامــات در این حوزه دانســت،  به 
طوری که شبکه فروش را عمیقا نسبت به فعالیت 

خود دلگرم کرد.
افزایش صنــدوق نماینــدگان در دو بعد مهلت 
تســویه و مبلغ صندوق نیز در همین راستا بود،  
به طوری که اعتباری بیــش از ۲۵۰ میلیارد ریال 
با مهلت متوســط یک ماهه به این شبکه تزریق 

شده است.
تصویب بودجه وام های مشــارکت در تبلیغات، 
وام خرید دفتر، مشــارکت در طرح های بازاریابی 
و سایر طرح ها با عناوینی متنوع و تشکیل پرونده 
و پرداخت مستمر، از دیگر اقدامات حمایتی بیمه 

رازی از شبکه فروش بوده است.
در حــوزه آموزش شــبکه فروش نیــز اقدامات 
گسترده ای انجام شده است، به طوری که بودجه 
آموزش و توســعه کیفی فــروش و اجرای مدل 
مربوطه با همکاری مرکز علمی کاربردی توسعه 

مدیریت کسب و کار سبا مصوب شد.
همچنین تصویب، ابالغ و اجرای آیین نامه حدود 
اختیارات و واگذاری بیش از ۹۰ درصد اختیارات 
ســتاد به شــعب و متعاقباً نمایندگان در جهت 
تسهیل فرآیند صدور از مهمترین تحوالت در این 
حوزه بوده اســت،  به طوری که به اذعان اعضای 
شــبکه فروش، تغییری بنیادین در فروش بیمه 

نامه را به نمایش گذاشته است.
از دیگر تحوالت رخ داده در حوزه شــبکه فروش 
می توان به ارائه طــرح جامع درمان تکمیلی ویژه 
و ممتاز به نمایندگان در جهت صیانت از سالمت 
همکاران و رفع دغدغه هــای درمانی نمایندگان، 

خانواده و همکاران ایشان اشاره کرد.
پرداخت مبالغ جوایز مربــوط به چالش های مهر 
که معوق شــده بود و نیز افزایش مهلت تســویه 
صندوق نمایندگان به جهت حمایت و صیانت از 
کســب و کار شــبکه فروش در دوره کرونا نیز در 

همین مقوله می گنجد.
شــرکت بیمه رازی همچنین به منظور رسیدگی 
به مشکالت و مســائل شــبکه فروش در سطح 

مدیران و معاونین شــرکت و رفع موانــع و ارائه 
بازخورد بــه نمایندگان، کارگروهی را تشــکیل 

داده است.
حضور فعاالنه نماینــدگان در تصمیم گیری های 
کالن شرکت با مشــارکت در جلســات شورای 
مدیران و جلسات مســتمر با مدیریت عامل و نیز 
ابالغ بودجه و اهــداف فروش بــه نمایندگان در 
راستای سازماندهی و برنامه ریزی مناسب جهت 
تحقق اهداف و توســعه کیفی شبکه فروش را نیز 
می توان از جمله آثار چرخش اســتراتژیک بیمه 

رازی با هدف نماینده محوری دانست.
برگزاری ۱۵ جلســه ســه شنبه پاســخگویی با 
حضور مدیرعامــل و مدیران ارشــد بیمه رازی 
در پاســخگویی منظم و آنالین بــه نمایندگان ، 
برگزاری یک ماهه جشن ضیافت نور و قرعه کشی 
سکه طال میان نمایندگان و همچنین برنامه “یک 
شــنبه ها با نمایندها” در دیــدار حضوری مدیر 
روابط عمومی شرکت با نمایندگان از جمله برنامه 
های شــرکت بیمه رازی برای نماینــدگان این 

شرکت در شش ماهه اخیر است.

صادرات

بانــک صــادرات ایــران طرح 
تســهیالتی مرابحــه »کارا« با 
هدف تامین تا سقف ۲۰ میلیارد 
ریال برای ســرمایه در گردش و 
ســرمایه ثابت واحدهای کوچک 
و متوسط با نرخ سود ترجیحی ۷ 

درصدی را ارائه کرد.
به گــزارش روابط عمومی بانک 
صــادرات ایــران، بنگاه هــای 
کوچک و متوســط فعــال برای 
تأمیــن ســرمایه در گــردش و 
ســرمایه ثابت خــود می توانند 
تــا ســقف ۲۰ میلیارد ریــال از 
تســهیالت بانک صادرات ایران 

در قالب طــرح »کارا« 
اســتفاده کننــد. نرخ 
ســود تســهیالت در 
قالــب طــرح »کارا« 
مــدت  و  درصــد   ۷
بازپرداخــت  زمــان 
ایــن تســهیالت برای 

بنگاه هــای مذکــور ۲۴ ماهــه 
اســت و تمامی اشخاص حقیقی 
و حقوقی با کمتــر از ۱۰۰ نیروی 
کار که در زمره واحدهای تولیدی 
و خدماتی کوچک و متوسط قرار 
بهره مندی  شــرایط  می گیرند، 
از تســهیالت این خدمت جدید 

بانک صادرات ایران را 
دارند.

داشتن مجوز فعالیت، 
حســاب  بــودن  دارا 
جــاری بدون دســته  
چک نزد بانک صادرات 
ایران، فعال بودن واحد 
تولیدی، عدم شمولیت ماده ۱۴۱ 
قانون تجارت و احراز اهلیت توان 
بازپرداخت متقاضــی با توجه به 
درآمد حاصل از فعالیت، از جمله 
شــرایط دریافت این تسهیالت 
عنوان شده و صاحبان بنگاه های 
مذکور می تواننــد از این خدمت 

نوین بانک استفاده کنند.
بیــش از ۷۰ درصــد اشــتغال 
کشور توســط بنگاه های کوچک 
و متوســط ایجاد شــده و بانک 
صادرات ایران بــرای حمایت از 
اســتمرار تولید و افزایش سطح 
اشــتغال در این بنگاه ها، خدمت 
جدیــد»کارا« را به منظور تامین 
ســرمایه در گردش بــرای حل 
مشکالت جاری و تامین سرمایه 
ثابــت بــرای عملیاتــی کردن 
پروژه های توسعه خطوط تولید و 
توسعه محصول این بنگاه ها ارائه 

کرده است.

ح »کارا« بانک صادرات ایران برای بنگاه های کوچک و متوسط تسهیالت کم بهره طر

 پرداخت سود قطعی به سپرده های 
سرمایه گذاری سال ۹۹ در بانک سینا

بانک ســینا در راســتای اهداف بانکداری اســالمی و به پــاس اعتماد 
مشتریان، به سپرده های سرمایه گذاری ســال ۹۹ سود قطعی پرداخت 
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ســینا؛ این بانک در راســتای ارزش 
آفرینی و تامین منافع ذینفعان، علیرغم شرایط فضای کسب و کار متاثر از 
کرونا و تحریم ها، با اجرا و پیاده سازی برنامه های توسعه ای و نظام یافته، 
با رشدی متوازن زمینه تحقق سود بیشــتر جهت سپرده گذاران در سال 
۹۹ را فراهم کرد که در قالب مابه التفاوت ســود قطعی و علی الحساب به 
این گروه از مشتریان پرداخت شــد.همچنین این بانک به واسطه تالش 
و جدیت همکاران متعهد و متخصص خود در ســال ۹۹ موفق شــد سود 
خالص این سال را نسبت به سال ۹۸ به میزان حدود ۳ برابر افزایش دهد. 
این در حالی است که با عملکرد درخشان بانک سینا در تجهیز و تخصیص 
منابع، کسب ســود عملیاتی و اجرای برنامه  های هدفمند بازاریابی، روند 

سوددهی سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ به مراتب بهتر خواهد بود.
گفتنی است عملکرد بانک ســینا در زمینه تامین سود سهامداران نیز 
قابل قبول بوده و جزو معدود بانک های ســودده کشــور است که طی 
سالیان گذشته در مجمع عمومی ســاالنه به سهامداران سود پرداخت 

کرده است

صدور ۱2۰۰ میلیارد ریال اعتبار اسنادی در شعب 
بانک توسعه تعاون سمنان

مدیرعامل بانک توســعه تعاون از صدور ۱۲۰۰ میلیــارد ریال اعتبار 
اسنادی در شعب بانک در استان سمنان خبر داد.

حجت الــه مهدیان مدیرعامل بانک توســعه تعاون که به اتفاق ســید 
باقر فتاحی رئیس هیئت مدیره بانک در اســتان ســمنان حضور یافته 
بود اظهار داشــت: ۱۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار اســنادی در شعب بانک 
در استان سمنان طی پنج ماهه اخیر ســال جاری صادر شده است که 

واحدهای تولیدی و تعاونی از این خدمت اعتباری بهره مند گشته اند.
وی افزود: تســهیالت پرداختی استان ســمنان از ابتدای سال تاکنون 
۲۴۳۵میلیارد ریال بوده است و در ســال ۹۹ نیز ۸۲۲۷ میلیارد ریال 
تســهیالت به کارآفرینان، تعاونگران و عموم فعالین اقتصادی استان 
سمنان پرداخت گردیده است.مهدیان عملکرد مدیریت شعب استان 
در حمایت مالی از کسب و کارهای کوچک و همچنین حمایت از صنایع 
بزرگ را نشــانه توانمندی اســتان در مواجهه و ارائه خدمــت به انواع 
مشتریان برشــمرد و گفت: صنایع در اندازه های متنوع، کارکردهای 
ویژه ای برای اقتصاد کشور دارند و هدایت منابع بانکی به سوی فعالیت 

تولیدی ارزشمندترین وجه فعالیت بانکداری توسعه ای است.
وی در جمع بندی بازدیدهای خود از واحدهای صنعتی اســتان گفت: 
شرکت سیم و کابل دامغان، شرکت تولیدی شــیمیایی کلران، عقاب 
افشان ، شرکت طب پالستیک و شرکت پارس اشن به عنوان واحدهای 
بزرگ صنعتی معتبر مجموعا سه هزار میلیارد ریال از تسهیالت متنوع 
بانک بهره مند شــده اند و با این تســهیالت ، منابع در چرخه صنعت و 

تولید و اشتغال در استان بکارگیری شده است.
مدیرعامل بانک توســعه تعاون به برنامه های جدید وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در دوره جدید اشــاره نمود و گفــت: دولت برنامه های 
مهمی برای رونق تولید، ساخت مســکن، ایجاد اشتغال در نظر گرفته 
است که وزارتخانه متبوع عهده دار بسیاری از طرحهای مهم اقتصادی 
و اجتماعی است و شعب بانک توسعه تعاون می توانند با پذیرش تامین 
مالی طرحهای مهم معرفی شــده، نقش بانکی و مالی این طرحها را ایفا 

نمایند.

نرخ این وام را شما انتخاب می کنید!

با طرح »صــدف« بانک ملــی ایران، همه مــردم ایران مــی توانند از 
تسهیالت قرض الحسنه بهره مند شوند.

به گزارش روابــط عمومی بانک ملــی ایران، طرح »صــدف« با هدف 
پاسخگویي مناســب جهت رفع نیازهای مالی مشــتریان و تسهیل و 

تسریع در فرآیند خدمات اعتباری در تمامی شعب بانک کلید خورد.
این طرح در قالب عقد مرابحه و بر اســاس میــزان ماندگاری منابع نزد 
بانک در قبال ســپرده های ۶ ماهه، ۹ ماهه و یک ســاله به هموطنان 
گرامی پرداخت می شود. از این رو تمامی اقشار جامعه و مشتریان بانک 
)پزشــکان، وکال، کارگران، کارمندان، رانندگان، قضات، اعضای هیات 
علمی دانشگاه ها، مهندسان، کارآفرینان، خانم ها و سرپرستان خانواده 
ها، مکانیک ها و...(  مي توانند با سپرده گذاری نزد بانک و با توجه به نوع 
نیاز و توانمندی خود در پرداخت اقســاط از تسهیالت متنوع این طرح 

بهره مند شوند. 
نرخ ســود تســهیالت از یک درصد تا ۱۸ درصد و مــدت بازپرداخت 
تســهیالت اعطایی از ۱۲ ماه تا ۶۰ ماه اســت و متقاضیان می توانند با 
مراجعه حضوری به شعب سراسر کشور و یا از طریق نشان بانک؛ اولین 
شعبه دیجیتال بانک ملی ایران و سامانه های بانکداری الکترونیک این 
بانک نظیر بام به صورت غیر حضوری نســبت به افتتاح حســاب اقدام 
کنند و با ســپرده گذاری نزد بانک بعد از ۶ ماه از تاریخ افتتاح حســاب 
برای دریافت تســهیالت از طرح یاد شده به شــعبه مراجعه و با توجه 
به شــرایط و نیاز خود با انتخاب یکی از تسهیالت متنوع طرح از مزایای 
آن استفاده کنند.مشتریان گرامی، جهت کسب اطالعات بیشتر برای 
استفاده از تســهیالت فوق می توانند به یکی از شــعب بانک ملی ایران 
در سراسر کشــور مراجعه و یا با کارشناســان واحد ارتباط مردمی ما با 

خطوط ویژه تلفن ۶۴۱۴۰-۰۲۱ و ۶۶۷۳۳۸۸۰-۰۲۱  تماس بگیرند.

بانک
تقدیر نماینده شیراز از عملکرد بانک مهر ایران

علیرضا پاک فطرت نماینده شــیراز در مجلس شــورای اســالمی، از 
عملکرد بانک مهر ایران در استان فارس تقدیر کرد.

به گــزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، جلســه ای 
مشــترک با حضور دکتر علویان مشــاور ارشد و ســرکار خانم عباسی 
مشــاور امور بانوان دفتر دکتــر پاک فطرت نماینده مجلس شــورای 
اسالمی و شمس الدینی مدیر شعب اســتان فارس در محل ساختمان 
مدیریت بانک مهر ایران برگزار شــد.در این جلسه شمس الدینی مدیر 
شــعب اســتان فارس گزارش کاملی در خصــوص فعالیت های بانک 
در اســتان فارس و در حوزه های مختلف ارائه کــرد.وی اظهار کرد: در 
راســتای پیام مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( و نامگذاری ســال 
جاری با عنوان ســال تولید؛ پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا، بانک مهر 
ایران با سیاســت رفع مشــکالت اقشــار مختلف جامعه و دستگیری 
افــراد نیازمند، از تمــام ظرفیت های موجود اســتفاده کرده اســت. 
عدالت محور بــودن برنامه عملیاتی بانک موجب شــده بتوانیم بخش 
عمده ای از تســهیالت مددجویان کمیته امداد، ســازمان بهزیستی، 
ســازمان زندان ها و... را برای رفع نیازهای این اقشــار پرداخت کنیم.
شــمس الدینی گفت: بانک مهر ایران در حوزه مسئولیت اجتماعی هم 
توانســته خدمات فوق العاده ارزنده در بخش بیمه خانه های روستایی، 
ساخت و تجهیز مدرسه و مراکز درمان ،توزیع اقالم آموزشی و بهداشتی 
، اهدا تجهیزات پزشکی در طرح شهید ســلیمانی به حجم مبلغ ۳۰۰ 

میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی پیشتاز در بین سایر بانکها باشد.
در این جلســه همچنین علویان گفت: فعالیت های بانک مهر ایران در 
حوزه پرداخت تسهیالت قرض الحسنه که نیاز افراد کم توان را برطرف 
می کند و همچنین تنوع طرح های بانک، خیره کننده است. ورود بانک 
مهر ایران در حوزه های مســئولیت اجتماعی به ویــژه در مبحث بیمه 
خانه های روستایی، ساخت مدرسه و بیمارستان، توزیع اقالم آموزشی 
و بهداشتی، مشــارکت در آزاد ســازی زندانیان و طرح سالمت شهید 

سلیمانی قابل تقدیر و ستایش است.
در پایان به نمایندگی از طرف دکتر پــاک فطرت، لوح تقدیری به پاس 
قدردانی از زحمات و تالش های بانک مهر در استان فارس تقدیم مدیر 

شعب این استان شد.

انعقاد تفاهم نامه بانک تجارت با شرکت پروازکاران
تفاهم نامــه همکاری بانــک تجارت و شــرکت پروازکاران در ســال 
Seate�تولید؛ پشــتیبانی ها، مانع زدایــی ها« با حمایــت از پلتفرم« 

to و ارائه تســهیالت به ایرالین ها و آژانس های مســافرتی و پشتیبانی 
از صنعت هوانوردی با حضور اشــرف نژاد عضو هیات مدیره، شریفیان 
معاون مدیرعامل در راهبری بازار و توســعه کسب و کار بانک تجارت و 

کاراندیش رئیس هیات مدیره شرکت پروازکاران منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در مراســمی بــه میزبانی این 
بانک و با حضور اشــرف نژاد عضو هیات مدیره بانک تجارت تفاهم نامه 
همکاری با شرکت پروازکاران به امضا شــریفیان معاون مدیرعامل در 
راهبری بازار و توســعه کســب وکار بانک تجارت و علیرضا کاراندیش 

رئیس هیات مدیره پروازکاران رسید.
اشــرف نژاد عضو هیات مدیره بانک تجارت در این مراســم با اشاره به 
ســرعت تغییر و تحول خدمات بانکی از ســنتی به سمت مدرن شدن 
گفت: فعالیت های بانک در ابتدا به خدمات شــعب و به صورت محدود 
در قالب خدمات نوین خالصه می شــد. اما امروزه با هدایت فرایندها به 
سمت دیجیتالی شــدن و توسعه کســب و کار ، بانک تجارت از طریق 
شــرکت تکنو تجارت به عنوان مرکز نوآوری بانک با انعقاد تفاهم نامه 
های متعدد با شرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ ها سعی در ارتقا 

ارائه خدمات نوین دارد.
معاون مدیرعامل بانک تجارت در امور اعتباری یادآور شد: تامین مالی 
خریداران و فروشــندگان کاال و خدمات با رعایت بهداشت اعتباری و 
قانون عملیات بانکی بدون ربا، مطابق با مقررات و بخشنامه های داخلی 
بانک و در چهار چــوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران 
انجام می پذیرد و بانک تجارت همواره ســعی دارد ایــن خدمات را به 

صورت شخصی سازی شده به مشتریان خاص خود ارائه کند.
شــریفیان معاون مدیرعامل درراهبری بازار و توســعه کســب و کار 
بانک تجارت با اشــاره به مفاد تفاهم نامه با شــرکت پروازکاران گفت: 
امیدواریم در طول مدت یکســاله این تفاهم نامه تجربه تعامل سازنده 
موفق، سازگار با منافع بانک و شــرکت پروازکاران آسمان گستر به نحو 
مطلوب دنبال شــود و با امضای تمدید تفاهم نامــه همکاری در آینده، 
گام های بلندتری برداشــته شــود.معاون مدیرعامل درراهبری بازار و 
توسعه کســب و کار بانک تجارت با اســتقبال از همکاری این شرکت 
افزود: بانک تجارت عالقه مند اســت تا در راســتای ایفای نقش فعال 
در توســعه اقتصاد پایــدار ، از ظرفیت های ایــن تفاهم نامه در جهت 
انتفاع دو طرف استفاده شــود .کاراندیش رئیس هیات مدیره شرکت 
پروازکاران آسمان گستر نیز با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه 
گفت: یکی از کارهای شایســته بانک تجارت در شــرایط فعلی اقتصاد 
کشور، حمایت از شــرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ هاست و ما 
برای ادامه روند انجام کار به حمایت و پشــتیبانی یک بانک مطمئن و 
توانمند نیاز داشتیم که با مذاکرات فی مابین و مشاهده توانمندی های 
بانک تجارت این مهم صورت پذیرفت.شرکت دانش بنیان پروازکاران 
که با نام تجاری Seateto و بــا آدرس Saeteto.ir فعالیت می کند، با 
راه اندازی اکوسیستم حراجی در حوزه بازار خدمات پروازی فعال بوده 
و زمینه  تامین و قیمت گذاری عادالنه میــان متقاضیان و ایرالین های 

ارائه کننده خدمات پروازی را فراهم کرده است.
مشتریان می توانند با ثبت درخواســت خود در پلت فرم seateto.ir از 

تسهیالت تخصیصی بانک تجارت در این حوزه بهره مند شوند.

 ضرورت همکاری همه جانبه گروه کارآفرین
 با استارتاپ های مالی

تعامل و ارتباطات نزدیــک و همه جانبه نظام بانکی و اســتارتاپ ها از 
الزامات توسعه بانکداری مدرن و حرکت به سمت نئو بانک است.

به گزارش روابــط عمومی بانــک کارآفرین دکتر محمــد رضا فزرین 
مدیرعامل، در نشســت ارزیابی عملکرد شــرکت های تابعه این بانک 
با اعالم ایــن مطلب افزود: واقعیت این اســت که بــدون بهره گیری از 
خدمات متنوع اســتارتاپ های مالــی صنعت بانکــداری راه به جایی 

نخواهد برد و رضایت مشتریان را جلب نخواهد کرد.
وی همچنین افــزود: گذر از بانکداری ســنتی، توســعه فعالیت های 
بانکداری و تحقق و توسعه نئو بانک، ضرورت امروز ماست و در آینده ای 
نه چندان بدون توجه به اهمیت این موضوع دچار مســائل و مشکالت 

زیادی خواهیم شد  و سهم خود را از بازار از دست خواهیم داد.
 مدیرعامل بانــک کارآفرین تاکید کرد: حــذف و کاهش قابل مالحظه 
بوروکراسی اداری، ســرعت بســیار باالی ارائه خدمات به مشتریان، 
کاهش چشــمگیر هزینه ها، ارائه خدمات ارزش افــزوده و.... ازجمله 
شــاخصه هایی هستند که کاربرد اســتارتاپها را در توســعه بانکداری 
مدرن اجتناب ناپذیــر می کند.وی همچنین افــزود: همکاری نزدیک 
میان استارتاپ های مالی و بانک کارآفرین از سیاست ها و اولویت های 
بانک کارآفرین اســت که در تمامی برنامه ها و سیاســت های بانک با 
جدیت دنبال خواهد شد.فرزین خاطرنشــان کرد: فعالیت های تمامی 
شــرکت های تابعه بانک بر اســتفاده حداکثری از تجارت الکترونیک 
)Ecommerce( متمرکز اســت و بر اســاس جایــگاه رقابتی خود از 
تجارت الکترونیک حداکثر بهره برداری به عمل خواهد آمد تا عملکرد 

مطلوب تری حاصل گردد.
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آگهیفقدانسندمالکیت
خانم سمیه فتاحی وکیل وراث مرحوم محمد رضا فتاحی طبق وکالتنامه شماره 1400/05/18-15669 
دفتر 1508 هران و 17660-1400/05/13 دفتر  1440 تهران و  17635-1400/05/11 دفتر 1440 
تهران با تقدیم دو برگ استشهادیه مصدق شده به شماره 831513177-1400/05/20 مدعی است که 
سند مالکیت ششدانگ پالک 8870 فرعی از 182 اصلی واقع در بخش 3 حومه کرمانشاه که ذیل ثبت 
552582 صفحه 57 از دفتر 308 بنام محمد رضا فتاحی به شماره سریال 273649 صادر و تسلیم 
گردیده که در اثر سهل انگاری سند مالکیت اولیه بشماره سریال فوق مفقود شده است لذا مراتب طبق 
ماده 120 آیین نامه  قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالکیت در نزد آنان باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز مراتب را به این اداره 
اعالم دارند در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات فوق اقدام و سند مالکیت اولیه 

از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد.
مورخ   1397050000246349 شماره  دستور  موجب  به  دائم  بازداشت  مورد  یک  محددیت 
1397/04/24 صادره از اجرام احکام شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه در تاریخ 1397/04/25 

به مبل 25000000000 به نفع به سود بهاره فتاحی بازداشت می باشد.
به ستاد اجرا فرمان حضرت امام )ره( جهت اطالع و اقدام

سعید سلیم فر رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو

آگهیمفقودی
شماره  با   1385 مدل  سوز  دوگانه  روغنی   یشمی  رنگ  روآ   پژو  سواری  خودرو  کارت  و  سبز  برگ 
بنام رضا شاه  الف 12  موتور:11685042442  و شماره شاسی :61304448 و شماره پالک :91 463 
باغی)اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل( مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.              اردبیل


