سارا علياري
گروه اقتصاد
طی روزهای گذش��ته آی��تاهلل جوادیآملی به
بحث ربوی بودن فعالیت بانکها اش��اره داش��ته و با
تاکید بر اینکه «ربا نه تنها راه حل نیس��ت ،بلکه راه
بند است» ،اعالم كرد :ربا و جریمه دیرکردی که حرام
اس��ت را بانکها از مردم میگیرند ،به کارمندان خود
به عنوان حقوق میدهند و آنها نیز به خانه و زندگی
خود میبرند و این بدین مفهوم است وقتی کار حالل
نباشد مستقیم حرام میشود و به جهنم میرود.
اشاره مهم در صحبتهای آیتاهلل جوادیآملی
اين بود ك��ه وي "تاخیر دیرکرد و حقوقی که از این
طری��ق پرداخت میش��ود" را حرام دانس��ت و اعالم
ك��رد :پرداخت وام با س��ودهای کالن به ضرر تولید
ملی است و وقتی تسهیالت بانکی با سود  20درصد
ارائه میش��ود این سودها بعد از  5سال  100درصد
میشود و چیزی برای کسی که وام گرفته نمیماند.
نکت��ه قاب��ل توجهت��ر در صحبته��ای آیتاهلل
جوادیآمل��ی تاکی��د وی بر این نکته ب��ود که نباید
خودمان را فریب بدهیم چرا که  80درصد فعالیتهای
بانکی ربوی است.
صحبتهای آیتاهلل جواديآملی در ش��رایطی
عنوان شده که تا پیش از این ولیاهلل سیف سکاندار
بانک مرکزی مدعی ش��ده بود "نظام بانکی کش��ور
عاری از رباست".
وی همچنین به این مس��اله اش��اره داشته که:
"هي��چ کش��وري تا به ح��ال موفق نش��ده به چنين
موفقيتي دس��ت پيدا کند و این واقعیتی کامال قابل
اثبات اس��ت و بايد توجه داش��ت که آنچه در بعضي
کشورها تحت عنوان بانکداري اسالمي تبليغ و پياده
ميشود ،در کاملترين حالت ،ارائه خدماتي در کنار
خدمات بانکي متعارف است که سعي شده پديده ربا
از آن حذف ش��ود در حالي که در کشور ما سرويس
و خدماتي موازي وج��ود ندارد و هر خدمتي که در
قالب نظام بانکي ارائه ميشود ،عاري از رباست".
ای��ن اظهارنظرها در حالی مطرح ش��ده که در
ی��ک تعریف کلی بانکداری اس�لامی ب��ه بانکداری
اطالق میشود که عمليات بانكداري در اين بانكها
براساس فقه معامالت اسالمي صورت گیرد.
بیش��ک مهمترين اصل در بانكداري اس�لامي
تقس��يم س��ود و زيان حاصل از معامل��ه و پرهيز از
پرداخت ربا يا همان بهره پول است.
طب��ق تعاریف موج��ود عموميتري��ن مفاهيم
م��ورد اس��تفاده بانكداري اس�لامي ش��امل مضاربه
(تقسيم سود) ،وديعه (به امانت گذاردن) ،مشاركت
(سرمايهگذاري مشترك) ،مرابحه (قرارداد مبتني بر
قيمت تمام شده) و اجازه به شرط تمليك (ليزينگ)
است.

سیاست روز دالیل ربوی بودن فعالیت بانکهای کشور را بررسی میکند؛

نمای نزدیک

نظر سیف درباره اخذ جریمه دیرکرد بانکی

ب��ه عبارت دیگر بانکه��ا در يك قرارداد رهني
ب��ه جاي اينكه براي خريد ي��ك كاال ،وام در اختيار
خري��دار قرار بگيرد ،بانكها خود اقدام به خريد كاال
ميكنند و آن را دوباره به خريدار ميفروشند و وجه
آن را به صورت قسطي دريافت ميكند .البته در اين
معامله سودي و يا جريمهاي دريافت نميشود.

اجرای قوانین باید اسالمی باشد
ب��ا توجه به موارد یاد ش��ده و با در نظر گرفتن
عملیات بانکی که این روزها در کشور اجرایی میشود
این نکته حاصل میش��ود که هر چند قوانین تدوین
شده در کشور به واسطه نظارتهای موجود منطبق
بر قوانین اسالمی است اما متولیان بانکی در مرحله
اجرا بیش از اجرای دقیق این قوانین میکوش��ند تا
قبل از هر چیز مناف��ع خود را در نظر بگیرند و این
همان میش��ود که در ازای پرداخت یک وام خودرو
 7میلیون تومانی ،وامگیرنده مجبور خواهد بود تا به
ازای تعداد ماههایی که نس��بت به پرداخت اقس��اط
اقدام میکند؛  2تا  3میلیون تومان بیش��تر از مبلغ
دریافتی به عنوان سود پرداخت کند.
کارشناس��ان و تحلیلگران اقتص��ادی در ارزیابی
سخنان سیف و انتقادهایی که از سوی مراجع تقلید
به نح��وه بانکداری در کش��ور وارد اس��ت با تکیه بر

درخواس�ت صنایع لبنی برای قیمتگ�ذاری جدید کاالها
بررس�ی و در نهایت با افزایش قیمت این کاالها مخالفت ش�د
لذا هرگونه افزایش قیمت لبنیات غیرقانونی اس�ت .همچنین
بن�ا بر افزای�ش قیمت هی�چ کاالیی پ�س از اجرای ف�از دوم
هدفمندسازی نیست.

مجتب��ی فراهانی معاون بازرس��ی و رس��یدگی ب��ه تخلفات
سازمان حمایت در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به اینکه آیا سازمان
حمایت در راس��تای افزایش قیمت حاملهای انرژی و اجرای فاز
دوم هدفمندی یارانهها اقدام به تعیین دس��تورالعمل جدید برای
قیمت گذاری کاالها کرده اس��ت؟ اظهار کرد :هیچ قیمتگذاری
جدیدی برای هیچ کدام از کاالها انجام نشده است.
وی ادامه داد :قرار بود انجمنها و تش��کلها پیش��نهادهای

بیژن زنگنه در یازدهمی��ن همایش بینالمللی
پتروش��یمی ایران با بی��ان اینکه دول��ت جمهوری
اس�لامی ایران ،به دالیل متع��دد ،همچنان حمایت
همهجانب��ه از توس��عه صنای��ع پتروش��یمی را از
اولویته��ای سیاس��تهای اقتصادی خ��ود میداند
 ،گف��ت :توس��عه این صنای��ع را در زم��ره اقدامات
راهب��ردی برای دس��تیابی ب��ه اهداف ملی کش��ور
طبقهبندی کرده است.
وزی��ر نفت ب��ا اع�لام اینکه بیتردی��د مهمترین
وضعیت رقابتی برای س��رمایهگذاری و توسعه صنایع

اشاره قرار ميگيرد.
وي اضافه ک��رد :بدهکاران نظ��ام بانکي دو گروه
هس��تند ،گروه��ي ک��ه عملي��ات بازرگان��ي و توليدي
س��ودآور انجام ميدهند ،قاعدتا ً مکانيزم وجه التزام
عاملي اس��ت که اينگونه مش��تريان مکلف باش��ند در
سررسيد بدهي خود را بپردازند.
س��یف خاطرنش��ان ک��رد :گ��روه دوم مش��ترياني
هس��تند که براي رفع احتياجات تس��هيالت گرفتهاند
و در سررس��يد ام��کان بازپرداخت بده��ي را ندارند
بديهي اس��ت نظام بانکي در مورد اينگونه مش��تريان
مماشات خواهد داشت و به وضعيت مشتري توجه خواهد کرد.

تعاریف بانکداری اسالمی این مساله را مطرح ميکنند
که تش��خیص ربوی بودن یا نبودن عملیات بانکداری
مسالهای است که تشخیص آن تنها بر عهده مجتهد
جامعالش��رایط بوده و امری نیس��ت که بتوان تنها با
تکیه بر علوم اقتصادی نسبت به آن اظهارنظر کرد.
این کارشناس��ان همچنین اقدام بانک مرکزی
در کاهش نرخ س��ود س��پرده بانکها را مدنظر قرار
داده و میگویند :متولیان امر در ش��رایطی از ربوی
نبودن عملیات بانکداری در کشور خبر میدهندکه
در ط��ول ماههای اخی��ر به ازای کاهش نرخ س��ود
س��پرده هیچ اقدامی نس��بت به کاهش نرخ س��ود
تس��هیالت نکردهاند و در برخی م��وارد نیز با لحاظ
کردن فرمولهای پیچیده همواره در صدد اخذ سود
و کارمزد بیشتر از وامگیرندگان و استفادهکنندگان
از تسهیالت هستند.
همراس��تا با نظ��ر مراجع عظام ،کارشناس��ان و
تحلیلگ��ران اقتصادی ،نمایندگان مجلس هم بر این
نکت��ه تاکی��د دارند که روند بانکداری در کش��ور به
س��مت ربوی بودن حرکت کرده وت��داوم این روند
برازنده کشوری اسالمی نیست.

ساختار بانکداری ربوی
عطااهلل حکیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

افزایش قیمت لبنیات غیرقانونی است

وزیر نفت با اشاره به افزایش ذخایر گاز ایران
به  33.6ترلیون مترمکع�ب از صادرات حدود 10
میلیارد دالر محصول پتروش�یمی به کش�ورهای
آس�یایی ،اروپای�ی و آمریکایی خب�ر داد و اعالم
کرد :ورود دولت به توس�عه صنایع تکمیلی نفت،
گاز و پتروشیمی ممنوع است.

دینی اس��ت و تمام قوانین منطبق به قوانین اسالم
است بنابراین قوانینی که در مجلس شکل میگیرد
فرا اسالمی نیست.
بیگ��ی تصریح کرد :در ص��ورت هر نوع مغایرت
قوانین تصویب ش��ده در مجلس؛ شورای نگهبان به
عن��وان ناظر نس��بت به تطبیق این قوانین با ش��رع
اس�لام تاکید و توجه جدی دارد و برآیند این موارد
نش��ان میدهدکه تالش ش��ده تا تمام��ی قوانین بر
طبق قواعد شرع و اسالم باشد.

شبهه در اجرای قوانین بانکی!

رئیس کل بانک مرک��زی درباره اخذ جريمه تأخير
تأدي��ه در نظام بانکي گفت :سیس��تم بانکي به منظور
تقويت انگيزه بازپرداخت در مشتريان ،مکانيزم وجه
الت��زام را دارد که آئييننامه مربوط به آن براس��اس
مصوبه ش��وراي نگهب��ان در نظام بانکي مورد اش��اره
قرار ميگيرد.
ولیاهلل س��یف رئیس کل بانک مرک��زی در مورد
جريم��ه تأخي��ر تأدي��ه در نظ��ام بانک��ي گف��ت :اصوال ً
نظ��ام بانکي ب��ه منظور تقويت انگي��زه بازپرداخت در
مش��تريان ،مکانيزم وجه التزام را دارد که آييننامه
مربوط به آن براس��اس مصوبه ش��وراي نگهبان در نظام بانکي مورد

خ��ود را ارائه دهند ولی به غیر از انجمن لبنیات هیچ پیش��نهاد
دیگری برای قیمتگذاری جدید نداشتهایم.
فراهانی با بیان اینکه س��ازمان حمایت درخواس��ت انجمن
صنای��ع لبن��ی را ب��رای افزایش قیمت پ��س از اج��رای فاز دوم
هدفمندی یارانهها بررسی کرد ،گفت :در نهایت با افزایش قیمت
این کاال مخالفت ش��د و هرگونه افزایش قیمت لبنیات غیرقانونی
است.
معاون بازرس��ی و رس��یدگی به تخلفات س��ازمان حمایت با
اش��اره به اینکه هرگونه افزایش قیمت کاالها از سوی انجمنها
و تش��کلهای مربوطه تخلف محسوب میشود ،اظهار کرد :اجازه
افزایش قیمت را ندادهایم و هنوز دستورالعمل جدید لحاظ نشده
است لذا افزایش قیمتها خودسرانه و تخلف محسوب میشود.

با بیان اینکه اصل پرداخت تس��هیالت به مردم طبق
قوانین اس�لامی تنها قرضالحسنه است به سیاست
روز گف��ت :با در نظر گرفتن اس��اس معامالت که در
اسالم آمده است ساختار بانکداری کشور کامال ربوی
و غربی است و این برازنده کشور اسالمی نیست.
وی اف��زود :به منظور رفع چنین مس��الهای در
کشور باید قدمهای اساس��ی برداشته شود اما آنچه
مس��لم اس��ت این اقدام نمیتواند به یکب��اره انجام
شود.
به گفته حکیمی چنین اقدامی باید در گام اول
از س��وی دولت و با داشتن یک برنامهریزی منظم و
منطبق با اقتصاد کشور صورت گیرد.

قوانین اسالمی است
روحاهلل بیگ��ی دیگر همتای وی در کمیس��یون
اقتصادی مجلس با بیان اینکه ما در کشوری اسالمی
و در سایه پرچم اس�لام و قرآن زندگی میکنیم به
سیاست روز گفت :با این تفاسیر نمیتوان در زندگی
تنها ابعاد مادی را مدنظر داشته باشیم و باید جوانب
معنوی را هم در نظر بگیریم.
وی افزود :آنچه مس��لم اس��ت تمامی قوانین و
مقررات��ی که در مجلس تنظیم میش��ود براس��اس
معیارهای اسالمی و مالکهای اسالمی و آموزههای

اجرای قوانین؛ مساله اصلی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه مساله
اجرایی شدن این قوانین را مدنظر قرار داد و گفت :هر
چند قوانین تدوین و تصویب ش��ده اسالمی باشد اگر
در اجرا شرایط اسالمی لحاظ نشود نمیتوان انتظاری
از وجود یک روند کامال اسالمی در بخشهای مختلف
اقتصاد از جمله نظام بانکی داشت.
وی تصریح کرد :در ديدار رئیس کل بانک مرکزی
با آیات عظام نوریهمداني و مکارمشیرازی؛ مراجع بر
این مس��اله تاکید کردند جرائمی که بانکها در ازای
دیرکرد از تسهیالتگیرندگان دریافت میکنند حرام
اس��ت و این مسالهای اس��ت که به صراحت از سوی
مراجع اعالم شده است.
بیگی خاطرنش��ان کرد :بخ��ش قابلتوجهی از
تورم موجود در کش��ور از این ن��وع عملکرد بانکها
در کشور پدید آمده است.
دچارخود تحریمی شدیم
وی افزود :در شرایطی که بانکها عمده اقتصاد
کش��ور را در دس��ت دارند باید بتوانند تورم موجود
و ش��رایط کش��ور را مدیریت کنند نه اینکه با اتخاذ
اقداماتی بر میزان تورم کنونی بیفزایند.
بیگی تصریح ک��رد :روند فعالی��ت بانکها جدا
از رب��وی بودن به گونهای اس��ت ک��ه منجر به خود
تحریمی در کش��ور شده اس��ت به این معنا که 20
تا  30درصد مش��کالت اقتصادی موجود در کش��ور
ب��ه تحریم و ...باز میگ��ردد و بخش مهمی از آن به
سوءمدیریت و سوءتدبیر مدیران بانکی باز میگردد.
به گفته وی اگر بنا باش��د هر سازمان یا ارگانی
تنها منافع خود را در نظر داشته باشد و به فکر مردم
و اقتصاد کشور و مملکت نباشد وضعیت اقتصادی از
شرایط موجودهم بدتر میشود.
به گفته این عضو کمیس��یون اقتصادی اگر بنا
داریم ب��ه یک ش��رایط کامال اس�لامی در عملیات
بانکداری کشور دس��ت یابیم باید بانکها نسبت به
اصالح امور خود که در شرایط کنونی بیمار و به دور
از قوانین اسالمی است بپردازند.

اتحادیه صادرکنندگان فرش همراه مرکز ملی فرش ایران است

اتحادی�ه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دس�تباف
ای�ران خود را در برابر این هنر  -صنعت و فعاالن آن مس�ئول
میدان�د و بر این پایه هر قدر مرکز مل�ی فرش ایران بخواهد
هیچ دریغی برای همکاری نداریم.

احم��د کریمی اصفهان��ی رئی��س اتحادیه تولیدکنن��دگان و
صادرکنندگان فرش دستباف ایران با بیان این مطلب افزود :خدمت
به فرش فقط خدمت به یک کاال نیست بلکه گسترهای وسیع از مردم
و حوزههای گوناگون را ش��امل میشود .وی که در نشست مشترک
هیأت مدیره و اعضای این اتحادیه با سرپرست مرکز ملی فرش ایران
س��خن میگفت تاکید کرد :معتقدیم که بدون حضور صادرکننده،
قشر ضعیف قالیباف هم نمیتواند به حقوق خود برسد.
سرپرس��ت مرک��ز ملی ف��رش ای��ران نیز در این نشس��ت با

زنگنه اعالم کرد

صادرات پتروشیمی به اروپا و آمریکا
پتروشیمی در ایران دسترسی به خوراک مناسب این
صنعت یعنی گاز طبیع��ی ،اتان ،نفتا و میعانات گازی
در احجامی گسترده و با قیمتی رقابتی است ،تصریح
کرد :ایران با  33.6تریلیون متر مکعب دارای بزرگترین
ذخایر گازی جهان است.
وزیر نفت ب��ا بیان اینکه طبع��ا قیمت خوراک
در صنعت پتروشیمی بسیار نقشآفرین است ،بیان
کرد :با توجه به ش��رایط منطقهای و رقبا و با عنایت
به منافع ملی در درازمدت قیمت خوراک مورد نیاز
پتروشیمی تعیین میش��ود و عزم دولت در تکمیل

خیلی کوتاه

حق بن خواروبار به فهرست بیمه کارگران اضافه شد
دبیر کانون ش��وراهای اس�لامی کار اس��تان تهران از اضافه
شدن حق خواروبار مشموالن قانون کار به فهرست بیمه براساس

بخشنامه تامین اجتماعی خبر داد.
حس��ین حبیبی در گفتوگو با فارس اظهار داش��ت :طبق
بخش��نامه س��ازمان تأمین اجتماعی ،به مبلغی که به عنوان بن
خواروب��ار (حق بن) در فیش حقوقی کارگران با مبلغ  800هزار

ریال در ماه درج میش��ود ،حق بیمه تعل��ق میگیرد و در واقع
کارگران از این به بعد اندکی بیشتر حق بیمه خواهند پرداخت.
دبیر کانون ش��وراهای اسالمی کار استان تهران ادامه داد :این
اقدام در بلند مدت به نفع کارگران است ،چون در افزایش مستمری

بازنشستگی کارگران و مشموالن قانون کار مؤثر خواهد بود.
این فعال کارگری اضافه کرد :این بخش��نامه تنها مش��مول
حق بن میش��ود و در خصوص حق مس��کن هنوز بخشنامهای
ابالغ نشده است.

زنجی��ره ارزش تولی��دات بوده و اعط��ای کمکها و
مزیتها در اجرای این سیاستها خواهد بود.
این مقام مس��ئول با اعالم اینکه به دنبال کشف
بازاره��ای جدید برای محصوالت پتروش��یمی ایران
هس��تیم ،تصریح کرد :در  25س��ال گذش��ته ارزش
کل فروش محصوالت از سال  1989تا سال 2014
از نزدی��ک یک میلیارد دالر ب��ه  22.5میلیارد دالر
رسیده است و  36برابر شده است.
وزیر نفت با بیان اینکه ارزش فروش محصوالت
نیز جهش��ی قابلتوجه داشته اظهار داشت :در پایان

تبیی��ن رویکردهای تازه مرک��ز متبوع خود گفت :ب��ر این باورم
ک��ه صادرکنن��دگان میتوانند در نقش دیپلماته��ای اقتصادی
کشور ظاهر ش��وند و صادرکنندگان فرش این امتیاز را دارند که
میتوانند دیپلماسی هنری را نیز به اقتصاد بیفزایند.
حمید کارگر ادامه داد :افزودن وجوه علمی ،فرهنگی و هنری
ب��ه جنبههای تجاری و اقتصادی در فعالیتهای مرکز ملی فرش
ایران و تاکید بر تش��کیل شوراهای مشورتی و همراهی جستن از
اصحاب و ارکان فرش ایران از ش��اخصههای پیش روی این مرکز
در دوره حاضر خواهد بود.
مجتبی عراقچی از اعضاي اتحادیه صادرکنندگان نیز با اشاره
به وضع بحرانی صادرات فرش در شرایط کنونی ،خواستار تزریق
شوک به بازار برای بهبود شرایط شد.

س��ال  2013صنایع پتروشیمی ایران توانسته است
در مجم��وع  12.8میلیون تن به ارزش  9.9میلیارد
دالر ب��ه بازارهای جهانی صادر کند و  14.5میلیون
تن نیز در بازار داخلی عرضه کند.

 30درصد ظرفیت پتروشیمی خالی ماند
وزی��ر صنعت ،مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه
صنعت پتروش��یمی با ش��عار توس��عه نمی یابد ،از
خال��ی و بدون اس��تفاده مان��دن  30درصد ظرفیت
صنایع پتروشیمی کش��ور سخن گفت و در ادامه از
سیاستهای خصوصی سازی صنعت پتروشیمی در
دولت قبلی انتقاد کرد.
محمدرض��ا نعم��تزاده در یازدهمین همایش
صنع��ت پتروش��یمی ایران ب��ا بیان اینک��ه صنعت
پتروش��یمی با توج��ه به وف��ور خ��وراک نیروهای
کارآمد و نهادهای فنی ،مهندس��ی و اجرایی مزیت

کشور محسوب میش��ود ،گفت :دسترسی به آبهای
بینالمللی یکی دیگر از مزیتهای مهم پتروش��یمی
ای��ران بوده داش��تن این مزیتها عالوه ب��ر افتخار،
مسئولیت مدیران کشور را نیز افزایش میدهد.
ای��ن عضو کابینه دولت با اش��اره ب��ه اینکه باید
درصدی از تولید موادخام کشور به صنایع پتروشیمی
اختص��اص یابد گفت :پیش از ای��ن باید  25درصد از
تولی��دات نف��ت و گاز کش��ور به صنایع پتروش��یمی
اختصاص مییافت .بر این اس��اس  50درصد میعانات
گازی و صد درصد از اتان خوراک واحدهای پتروشیمی
میش��د .این درحالی اس��ت که اکنون به دلیل رکود
ایجاد شده بیشتر میعانات گازی کشور صادر میشود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اش��اره به اینکه
 30درصد از ظرفیت صنایع پتروشیمی کشور بدون
اس��تفاده رها ش��ده اس��ت گفت :با بکارگیری این
ظرفیت میتوان تولید و صادرات را افزایش داد.

تا پايان سال صورت میگیرد

ايجاد پنجره واحد تجارت الكترونيک
مع�اون آم�وزش ،پژوه�ش وفن�اوري وزارت صنع�ت ،مع�دن و تج�ارت گفت :ص�دور گواهي
الكترونيك�ي ميان�ي دولتي بازار س�رمايه به س�ازمان ب�ورس و اوراق بهادار ،زيرس�اختهاي الزم
ب�راي تب�ادل الكترونيكي اس�ناد تج�اري با هدف تس�هيل مراودات ب�ازار پول و س�رمايه را مهيا
ميسازد.

علياصغر توفيق در مراسم اعطاي گواهي الكترونيكي از سوي وزارت صنعت ،معدن و تجارت افزود:
بازار س��رمايه و بورس از پيچيدگيها و تاثيرات خاص سياس��ي ،اجتماعي و اقتصادي برخوردار است كه
ضرورت استفاده از امكانات الكترونيكي را براي تسريع در ارائه خدمات دو چندان ميكند.
وي با اشاره به اينكه صدور اين گواهي چندي است از سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شده بود
تصريح كرد :از اين رو تالش شد تا عملياتي كردن اين اقدام هر چه سريعتر در رئوس برنامههاي ما قرار
بگيرد كه امروز شاهد اجراي آن هستيم.
توفيق در ادامه با بيان اينكه براي توس��عه استفاده از گواهي و امضای الكترونيكي نيازمند راهاندازي
مراكز  RAبيشتري در كشور هستيم خاطرنشان كرد :در اين راستا اقدامات الزم از سوي سازمان بورس
اوراق بهادار صورت ميگيرد تا متقاضيان به راحتي بتوانند از اين خدمت نوين بهرهمند شوند.
مع��اون وزير صنعت ،معدن و تجارت در ادامه س��خنان خود از تصويب ايج��اد پنجره واحد تجارت
الكتروني��ك ب��ه عنوان موضوعي حائ��ز اهميت ياد كرد و گف��ت :در اين خصوص ط��ي هفتههاي اخير
تعام�لات مختلف��ي انجام ش��ده و اين موضوع در دس��تور كار جدي قرار گرفته اس��ت ك��ه پيشبيني
ميكني��م تا اس��فند م��اه س��الجاري بتوانيم پنجره واح��د تج��ارت الكترونيكي را در كش��ور عملياتي
كنيم.
وي اضافه كرد :هماكنون در حال پيگيري مسائل تكنيكي و فني اين كار هستيم و بدين منظور نيز
شورايي متشكل از نهادهاي ذيربط به صورت مستمر در حال برگزاري است.
به گفته سرپرس��ت مركز توس��عه تجارت الكترونيكي ،يكي از ملزومات رفتن به سوي پنجره واحد،
ارائه امضاي الكترونيكي است كه اميدواريم در آينده شاهد توسعه هر چه بيشتر آن باشيم.
وي در ادامه يادآور شد :صدور و اعطاي گواهي الكترونيكي به سازمان بورس و اوراق بهادار در واقع
اولين گواهي الكترونيكي مياني دولتي بازار سرمايه محسوب ميشود كه بايد بر تقويت اين امر در ساير
دستگاهها تاكيد كرد.

اقتصاد
| یکشنبه |  18خرداد | 1393
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اخبار كوتاه
گردهمايي سراسري منطقه چهار استاني

بانک اقتصاد نوين برگزار شد
ب��ا هدف بررس��ي و تجزي��ه و تحليل عملکرد
سال  1392شعب بانک اقتصاد نوين و تبيين
راهکارهاي موثر تحقق اهداف سالجاري اين
بان��ک گردهماي��ي سراس��ري منطق��ه چهار
استانهاي نخستين بانک خصوصي کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عموم��ي بانک اقتصاد نوين در اين
گردهمايي که با حضور علي حس��يني مدير امور ش��عب
استانها و مسعود آذر سرپرست منطقه چهار استانهاي
اين بانک برگزار شد بر ارائه خدمات با کيفيت به مشتريان
در کوتاهترين زمان ممکن تاکيد شد.
در ادامه اين گردهمايي سراسري که با حضور تمامي
کارکنان منطقه چهار استانهاي بانک اقتصاد نوين برگزار
شد پيشنهادهايي درخصوص ارتقاي کيفيت خدمات بانک
ارائه ش��د ضمن اينکه جلسه پرسش و پاسخ نيز با حضور
مديران ارشد بانک برگزار شد.
بانک ملت در مقطع لیسانس استخدام میکند
بانک ملت برای تامین نیروی مورد نیاز خود در
تهران و شهرستانها ،برای رده شغلی بانکدار،
نیروی انسانی جدید استخدام میکند.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک ملت،
نیروی انس��انی جدید این بانک از می��ان متقاضیان مرد و
زن دارای مدرک تحصیلی لیسانس در رشتههای مدیریت
گرایشه��ای بازرگانی ،امور بانکی ،مالی و صنعتی ،اقتصاد
گرایشهای نظری ،پول و بانکداری و بازرگانی و حسابداری
گرایشهای حسابداری و حسابرسی برگزیده خواهند شد.
متقاضیان میتوانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر و
دریافت فرم اس��تخدام به س��ایت اینترنتی بانک ملت به
نشانی  www.bankmellat.irمراجعه کنند.
امتیاز بانک سپه

برای بخشودگی جریمه دیرکرد مشتریان
رئی��س اداره کل پیگی��ری وص��ول مطالبات
معوق گفت :کلیه مش��تریانی که تا پایان تیر
ماه س��الجاری تمام بدهی خ��ود را به طور
یکجا و نقدی تسویه کنند ،مشمول بخشودگی
قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه متعلقه قرار میگیرند.
حمی��د ورمزیاری با بیان اینک��ه تعدادی از بدهکاران
خواس��تار اعط��ای فرص��ت برای تس��ویه بده��ی خود و
برخورداری از بخشودگی قسمتی از مطالبات بانک شدند
اظهار داشت :کلیه مشتریانی که تا پایان تیر ماه سالجاری
تم��ام بدهی خود را به طور یکجا و نقدی تس��ویه نمایند،
مشمول بخشودگی قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه متعلقه
(معادل مابهالتفاوت نرخ خسارت تأخیر تأدیه با نرخ سود
تسهیالت) قرار میگیرند.
وی تصریح کرد :کلیه مش��تریانی که ت��ا پایان تیر ماه
س��الجاری قسمتی از بدهی خود را نیز به طور نقدی واریز
نمایند ،به نس��بت مبلغ واریزی از بخش��ودگی قس��متی از
خسارت تأخیر تأدیه متعلقه (معادل مابهالتفاوت نرخ خسارت
تأخیر تأدیه با نرخ سود تسهیالت) برخوردار میشوند.
دیدار مستقیم با مدیران بانک سامان
بانک س��امان به همراه ش��رکتهای عضو گروه
مالی سامان در هشتمین نمایشگاه بینالمللی
بورس ،بانک و بیمه حضور فعالی خواهد داشت.
این بانک با توجه به همکاریهای گسترده
ب��ا کارگزاریهای بازارهای ب��ورس اوراق به��ادار و کاال ،در
این نمایش��گاه به معرفی جدیدترین دس��تاوردهای خود به
شرکتهای کارگزاری و فعاالن بازار سرمایه خواهد پرداخت.
براس��اس ای��ن گ��زارش ،این نمایش��گاه ب��ا حضور
بانکهای دولتی و خصوصی ،موسسههای مالی و اعتباری،
شرکتهای بیمه ،کارگزاران بورس و فعاالن بازارهای پولی
و مال��ی از  18ت��ا  21خرداد ماه ج��اری در محل دایمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.

افزايش خودپردازهاي بانک صادرات

برای خدمترساني بيشتر
بان��ك صادرات اي��ران تا خرداد م��اه ،١٣٩٣
مجموعاً  ٤هزار و  ٢٠٠دس��تگاه خودپرداز
در سطح ش��عب سراسر کشور خود نصب و
راهان��دازي نم��وده اس��ت .به گ��زارش روابط
عمومي بانك صادرات ايران خودپردازهاي ثابت و سيار اين
بانک ،آماده سرويسدهي به دارندگان سپهر کارتهاي بانک
ص��ادرات و دارندگان کارت بانکهاي عضو ش��بکه ش��تاب
بصورت ش��بانهروزي ميباش��ند .اين گزارش حاکي اس��ت
دس��تگاههاي خودپرداز بانک صادرات ایران در مقایس��ه با
اردیبهشت  ١٣٩١بالغ بر  ٤٢٠فقره افزایش یافته است.
نرخ حقالوکاله مؤسسه اعتباری عسکریه

در سال  93اعالم شد
هیأتمدیره مؤسسه اعتباری عسکریه طی مصوبهای
نرخ حقالوکاله این مؤسسه را در سال  1393معادل دو و
نیم درصد تعیین کرد.
روابط عمومی مؤسس��ه اعتباری عسکریه اعالم کرد:
در راس��تای اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و به
اس��تناد مادهسه سیاس��تهای پولی ،اعتباری و نظارتی
نظام بانکی کشور و براساس مصوبه هیاتمدیره مؤسسه،
نرخ حقالوکاله س��پردههای س��رمایهگذاری در مؤسسه
اعتباری عسکریه برای سال مالی منتهی به اسفند 1393
را معادل دو و نیم درصد تعیین شد.
براس��اس این گ��زارش ،حقالوکاله مبلغی اس��ت که
بانکها میتوانند در ازای به کارگیری منابع سپردهگذاران،
از آنان دریافت کنند.
توليد سه برابري ايرانخودرو نسبت به سال92
گروه صنعتي ايرانخودرو موفق شد در دو ماه ابتداي
سالجاري ،هدف توليد را محقق كرده و از مرز توليد 70
هزار دستگاه انواع خودروي سواري عبور كند.
به گزارش ايكوپرس ،با برنامهريزي دقيق و تامين به
موقع قطعات ،توليد در ايرانخودرو ش��تاب گرفته و اين
شركت موفق شده از ابتداي سال تا پايان ارديبهشت ماه،
بيش از  70هزار دس��تگاه انواع خودروي سواري توليد و
روانه بازار كند .اين عدد در مقايس��ه با مدت مشابه سال
 92حدود سه برابر ش��ده است .توليد ايرانخودرو در دو
ماه ابتدايي سال گذش��ته تعداد  23هزار و  375دستگاه
خودرو بوده اس��ت .برپايه اين گزارش ،توليد ارديبهش��ت
م��اه ايرانخ��ودرو  51هزار و  134دس��تگاه انواع خودرو
سواري بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش
از س��ه برابر افزايش داشته اس��ت .توليد ارديبهشت سال
گذشته  16هزار و  476دستگاه خودرو بوده است.

