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 رونق تولید ملی با طرح پیوند ایرانی 
بانک تجارت

بان��ک تجارت تا 24 میلیون تومان تس��هیالت با نرخ 
سود 18درصد و اقس��اط 36 ماهه برای خرید کاالی 

ایرانی اعطا می کند.
به گ��زارش روابط عمومی بانک تج��ارت، این بانک با 
همکاری فروش��گاه رفاه با ه��دف حمایت از خانواده ها 
و رون��ق تولی��د کاالی ایران��ی تا 24 میلی��ون تومان 
تس��هیالت با نرخ س��ود 18درصد و اقس��اط 36 ماهه 
برای خرید کاالی ایرانی اعطا می کند. تسهیالتی که از 
طریق تمامی شعب بانک تجارت به عنوان شعبه عامل 
حداکثر ظرف 30 روز پس از ثبت درخواست متقاضی 
پرداخت خواهد ش��د.زمان ثبت نام تس��هیالت پیوند 
ایرانی همزمان با س��الروز ازدواج مبارک حضرت علی 
)ع( و حضرت فاطم��ه زهرا )س( از دوازدهم مردادماه 
http:// آغ��از و هموطنان می توانند از طریق نش��انی
peyvand.refah.ir/ نس��بت ب��ه ثبت درخواس��ت 
خود اقدام کنند. اولویت با متقاضیانی اس��ت که زودتر 
نسبت به تکمیل درخواس��ت خود اقدام کرده اند.نکته 
دارای اهمیت در طرح پیوند ایرانی این است که ضمن 
حمای��ت از خانواده های ایرانی، از طریق تحریک تقاضا 
و افزایش خرید کاالی ایرانی گامی موثر در جهت رونق 

تولید و کاهش بهای تمام شده کاال برداشته می شود.

 ثبت نام برای دریافت وام اهل قلم 
از بانک صادرات ایران آغاز شد

پدیدآورن��دگان آث��ار مکتوب در حوزه کت��اب از روز 
دوش��نبه14 مرداد می توانند ب��رای دریافت وام ویژه 

اهل قلم ثبت نام کنند.
ب��ه گزارش روابط عموم��ی بانک ص��ادرات ایران، این 
بان��ک با هدف تکریم اهل قلم ب��ه پدیدآورندگان آثار 
مکتوب و افرادی که در تولید اثر نقش داش��ته اند، وام 
پرداخ��ت می کند که ثبت نام ب��رای دریافت این وام 
از طریق س��ایت ahleghalam.ir از روز 14 مرداد 
٩8 آغاز ش��ده اس��ت.اعضای س��امانه اه��ل قلم خانه 
کتاب می توانند با مراجعه به این س��ایت نس��بت به 
ثبت درخواس��ت وام  بر اس��اس بندهای تعریف شده 
در آیین نام��ه اجرایی تس��هیالت وام اه��ل قلم اقدام 
کنن��د.  به گفت��ه مدیرعامل خانه کت��اب، این وام به 
پدیدآورن��دگان آث��ار مکتوب در حوزه کتاب ش��امل 
مولف، مترجم، مصحح و همچنین افرادی که نقش��ی 
در تولید اثر داش��ته اند، از جمله ویراستار و تصویرگر 
پرداخ��ت می ش��ود.نیکنام حس��ینی پور گف��ت: برای 
پرداخ��ت وام به اهالی قلم س��ه مبل��غ 20، 30 و ٥0 

میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. 

مهر تأیید سهامداران بر عملکرد 
بانک پاسارگاد

مجمع عمومی عادی س��الیانه بانک پاس��ارگاد منتهی 
ب��ه 2٩ اس��فند س��ال 13٩7 )نوب��ت دوم(، در تاریخ 
13 اَمرداد س��ال 13٩8 در محل ت��االر بزرگ وزارت 
کش��ور و با حضور اکثریت س��هامداران برگزار شد.به 
گ��زارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، در این مجمع 
ک��ه با حضور بیش از ٩0 درصد از س��هامداران برگزار 
شد، مجید قاس��می به عنوان رییس جلسه، علی اکبر 
امین تفرشی و آرش به داش به عنوان ناظرین و صدیقه 
نعیمیان به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.در این 
جلس��ه بانک پاس��ارگاد با ارایه گ��زارش عملکرد خود 
به طور ش��فاف و کامل، به سؤاالت س��هامداران پاسخ 
داد. همچنین موارد مطرح ش��ده در جلس��ه با تأیید و 
رأی اعتم��اد اکثریت س��هامداران به تصویب رس��ید.
تحق��ق 178 درصدی اهداف در جذب منابع، افزایش 
اس��تحکام مالی بانک از طریق پوشش کامل مطالبات 
غیرجاری، بهبود نس��بت کفایت سرمایه، تحقق 1٥1 
درص��دی اه��داف ارزی بانک، تحق��ق 104 درصدی 
اهداف درآمدهای بانک، افزایش 726 درصدی س��ود 
خالص بانک )افزایش از 46 ریال به 380 ریال( و ... از 
موارد مطرح ش��ده در خصوص عملکرد بانک پاسارگاد 

در سال 13٩7 بود.

رکورد شکنی بزرگ ترین نیروگاه سیکل 
ترکیبی خاورمیانه

نیروگاه س��یکل ترکیبی ش��هدای پاکدشت )دماوند(، 
رکورد تولید در پرمصرف ترین س��اعت برق کش��ور را 

ثبت کرد.
 به گ��زارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی، 
محسن امیری، سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت 
مدیریت تولی��د برق دماوند با اع��الم این خبر گفت: 
نیروگاه برق دماوند توانس��ت با تولید 2220  مگاوات 
س��اعت انرژی الکتریکی در ساعت 22 روز سه شنبه، 
هش��تم مرداد ماه س��ال جاری رکورد بیشترین تولید 
کشور در س��اعت پیک بار مصرف را ثبت کند.امیری 
با بیان این که این موفقیت در راستای اقدامات انجام 
ش��ده در جهت تولید مطمئن و پایداری ش��بکه برق 
کشور محقق شده اس��ت، افزود: درحالی که در پیک 
تابستانی مصرف برق کشور با افزایش مصرف ناشی از 
باالرفتن درجه حرارت هوا رو برو می شود، نیروگاه برق 
دماوند 2٥0 مگاوات به ظرفیت تولید خود افزود تا در 
س��الی که رونق تولید سرلوحه فعالیت های واحدهای 

تولیدی کشور است، سهم خود را ایفا نماید.

اخبار

  سم محموله ذرت وارداتی، بیش از حداستاندارد
  رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد گفت: میزان سم محموله ذرت 120 هزار تنی 

وارداتی از برزیل باالتر از حد استاندارد و برای انسان خطرناک است.
 نیره پیروزبخت گفت: یکی از ویژگی های این محصول وجود س��م آفالتوکسین 
اس��ت که در هم��ه جای دنیا میزان اس��تاندارد آن برای خوراک دام ش��یری و 

گوش��تی “٥ ppb" پیش بینی ش��ده اس��ت، اما در این محموله 120 هزار تنی 
میزان سم بیشتر از استاندارد و باالتر از "٥ ppb" بود.

وی افزود: کشتی این محموله در سال ٩٥ در گمرک بندر امام خمینی )ره( پهلو گرفت 
و از همان ابتدا میزان س��م در آن باال بود و باید به کش��ور مبداء مرجوع می شد که این 
اق��دام ص��ورت نگرفت و  در ای��ن باره گزارش الزم را به رئیس جمهور داده ش��د که در 
نهایت آقای روحانی باتوجه به اهمیت این موضوع در سالمت مردم تاکید کردند که اگر 

کاال مرجوع نشده باید امحا شود.  فارس

دریافت کمیسیون مشاوران امالک متری می شود
کمیس��یون عم��ران مجلس گفت: این کمیس��یون در حال بررس��ی تغییر نحوه 

دریافت کمیسیون مشاوران امالک از ثمن معامله به متراژ مسکن است.
محمد رضا رضایی کوچی افزود: از حدود دو س��ال پیش بازار خرید و فروش و 
اجازه مسکن در کش��ور بخصوص کالنشهرها دچار تشنج شده و دولت تا کنون 

فعالیت جدی برای برطرف کردن مشکالت اجاره نشین ها انجام نداده است.
وی گف��ت: ما در مجلس تا کنون بارها این مش��کالت را به دولت تذکر دادیم، اما تا 

دولت الیحه ای برای برطرف کردن آن به مجلس ارائه ندهد کار چندانی از عهده مجلس 
ب��رای این مش��کل بر نمی آید. وی ادام��ه داد: هم اکنون طرحی در کمیس��یون عمران 
مجلس درحالی بررس��ی اس��ت که بر اس��اس آن مش��اوران امالک دیگر امکان دریافت 
درصدی از ثمن معامله را نداش��ته باشند و کمیسیون خود را از متراژ مسکنی که آن را 

اجاره می دهند و یا به فروش می رسانند، دریافت کنند.  صدا و سیما

حذف قبض  برق پایتخت نشینان از ابتدای مهرماه  
پایتخت نش��ینان از ابتدای مهرماه امس��ال دیگر قبض های کاغذی برق دریافت 

نخواهند کرد.
مدیرعام��ل ش��رکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با تاکی��د بر اینکه از ابتدای 
مهرماه امسال قبوض کاغذی برق جمع آوری و صورت حساب ها به صورت پیامکی 

و الکترونیکی صادر خواهد شد، گفت: در حال حاضر اطالعات یک میلیون و 600 
هزار مش��ترک در پایتخت جمع آوری ش��ده و هم اکنون قبوض 36 درصد مشترکان 

تهرانی به صورت پیامک ارسال می شود.
حسین صبوری با اشاره به اینکه برای ثبت اطالعات مشترکان در سامانه، دو سرشماره در 
نظر گرفته ش��ده است، افزود: در روش نخس��ت مشترکان تمامی کشور به همراه پایتخت 
نشینان می توانند با ارسال *1*شناسه قبض# به سرشماره 20001٥21 اطالعات خود را 
در سامانه ثبت و پس از این قبوض خود را به صورت الکترونیک دریافت کنند.  ایسنا 

براساس آخرین آمار و اطالعات موجود ؛  ای��ران ب��ا اخ��ذ 24 امتیاز در فهرس��ت بــــازار روز
بزرگترین کش��ورهای تولید کننده میوه و سبزیجات در جهان 
هش��تمین جایگاه را به خود اختصاص داده اس��ت به طوریکه 
12,7 میلی��ون تن میوه و 21,4 میلیون تن س��بزیجات تولید 
ک��رده اس��ت. این آماره��ا که از گ��زارش آمار جهان��ی تولید 
محصوالت کش��اورزی، مربوط به سازمان غذا و کشاورزی ملل 
متحد اس��تخراج ش��ده اس��ت حکایت از آن دارد ک��ه ایران  
درکنار س��ایر توانایی و ظرفی��ت هایی که دارد  میتواند حرف 

های بسیاری در این حوزه برای گفتن داشته باشد. 
گ��زارش ها حکای��ت از آن دارد که ایران به ط��ور عمده انواع 
مختلف آجیل )مغزها(، انگ��ور، خرما، انجیر، توت فرنگی تازه، 
تمشک، ش��اتوت و میوه هایی همچون طالبی، سیب و گالبی 
را صادر می کند و از نظر سبزیجات، بیشترین صادرات ایران ، 
خیار و خیار ترشی)برای تهیه خیار شور استفاده می شود(، کلم، 
گل کلم، گوجه فرنگی، پیاز، سیر، تره فرنگی و سایر سبزیجات 
مش��ابه، به صورت تازه، سرد و یخ زده است. با وجوداین میزان 
پتانس��یل نگاهی گذرابه حجم میوه های صادراتی درکشور از 
این داس��تان روایت می کند که دست اندرکاران بیش از آنکه 
به فکر باور کردن این ظرفیتها و بهره گیری از آن باش��ند ، در 
تالش اند تا حجم بیش��تری میوه های وارداتی در کش��ور باال 

رفته و به دنبال آن ارز قابل توجه به آن اختصاص یابد. 

میوه های الکچری
براساس گزارش های میدانی در حال حاضر میوه هایی همچون 
منگوستاین، جاک فروت، فیسالیس، کاهو فرانسوی، انبه مصری، 
پشن فروت، دومارینار، کدو ستاره ای، بیبی اسفناج و...  در مغازه 
های میوه فروش��ی به خصوص درباال ش��هر دیده می شود  که 
حتی تلفظ برخی از این اس��امی هم درنوع خود سخت و ثقیل 
اس��ت اما همچنان  ارز بری خاص خ��ود دارد و بعضا این نکته 
مطرح می ش��ود که  این میوه های از مبادی غیر رس��می وارد 
کش��ور می شوند. چندی پیش فرماندار شمیرانات در این مورد 
مدعی ش��ده بود که برخی از میوه ه��ا به صورت قاچاق و برخی 

توسط مسافران خارجی به دستفروشان می رسد و فروشندگان 
در صورت فروش میوه هایی که در فهرست میوه های قاچاق قرار 
دارد مش��مول جریمه می شوند اما در بس��یاری موارد مشاهده 
شده است که دوباره اقدام به فروش این میوه ها می کنند. دلیل 
اصلی هم به تقاضای مشتریان ایرانی و خارجی برای خرید این 

میوه ها بر می گردد.  
اما در کنار این حجم میوههای عجیب و غریب و ورود قانونی 
و یا غیر قانونی آنها اما نکته کلیدی و اساس��ی گران فروش��ی 
این محصوالت در بازار است که  خود این امر دلیلی شده برای 
اینکه س��ایر میوه های داخلی نیز رشد قیمتی را تجربه کنند. 
براس��اس اخبار منتشر ش��ده در حال حاضر قیمت های سر به 

فلک کشیده میوه های وارداتی در میدان مرکزی میوه و تره  بار  
یک مس��اله جدی اس��ت که جا دارد تا متولیان به شکل ویژه 
ب��رای آن اقدام کنند. گفته می ش��ودکه هم اکنون هر آناناس 
کارتنی از 200 هزار تا 31٥ هزار تومان   میوه انبه هم کیلویی 

14 تا 22 هزار تومان عرضه می شود.
به اعتقاد کارشناسان  این میوه های وارداتی  که خاص مناطق 
حاره ای و گرم اس��ت. در سال های گذشته با ورود بی مورد این 
گون��ه میوه ه��ا ذائقه مردم را ع��وض کرده اند و ب��ا وجود انواع 
میوه ه��ا همچنان ارز زیادی را ب��رای واردات این گونه میوه ها 
اختص��اص می دهند و به جای جیب کش��اورزان داخلی جیب 

کشاورزان خارجی را پر می کنند.

ای��ن اتفاقات در حالی رخ دادکه گفته می ش��ود  قیمت  میوه 
و س��بزی میدان مرکزی میوه و تره بار تهران توس��ط سه نهاد 
ناظر تعیین و ابالغ و  کارش��ناس اتحادیه بارفروشان، کارشناس 
اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی تهران و مس��ئول واحد 
بازرس��ی و نظ��ارت اصن��اف می��دان مرکزی پس از بررس��ی 
قیمت های جدید را ابالغ  نهایی می کنند.  گفته می شود این 
قیمت ها بر اس��اس استعالم روزانه از بارفروشان معتمد میدان 
مرک��زی میوه و اعمال نظر کارشناس��ان اتحادیه بارفروش��ان 
و اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی تهران تعیین ش��ده و 
به تأیید مس��ئول واحد بازرس��ی و نظارت می رسد و پیرو آن 
فروش��ندگان باید فاکتور سربرگ دار به نام صاحب حجره پس 

از مهر و امضا به خریدار تحویل دهند. 
 

نظارت های خاموش 
 اگ��ر چه گفت��ه می ش��ودکه فرآیندکار قیمت گ��ذاری کامال 
کارشناس��ی ودقیق است امابررسی نش��ان می دهد که فرآیند 
اج��را و نظارت بر این قیمت ه��ا آن طور که می گویند چندان 
مطلوب نیس��ت که اگر بود ش��اهد این حجم گرانفروشی و کم 

فروشی نبودیم.
براس��اس گزارشات منتشر ش��ده قیمت های سطح شهر بسیار 
باالت��ر از قیمت های میدان مرکزی میوه و تره بار اس��ت و این 
اتفاق در حالی رخ می دهد که بر اساس قانون مغازه های سطح 
ش��هر مجازند تنها تا 30 درصد ب��ه قیمت های میدان مرکزی 
اضاف��ه کنن��د. نکته قابل توج��ه دراین بی نظارت��ی و افزایش 
تخلفات آنجاس��ت ک��ه بعضا  قیمت بس��یاری از کاالهایی که 
درداخل تولید می شود و ارزی به آن تعلق نمی گیرد به مراتب 
گرانتراز کاالهای وارداتی ارز بر  آن هم با این میزان نوس��انات 
نرخ ارز است. بی شک بروز چنین رویه ای تنها از نبود نظارت 
دقیق و به جا و اجرای درست  قوانین در مقابل مجرمین نشات 
می گیرد  که اگر می بود نه  تنها این حجم گس��ترده تخلفات 
س��رازیر نبودو  در کنار آن  تالش بیشتری از سوی متولیان به 
منظور بافعل کردن پتانسیل  بالقوه کشور درزمینه تولید میوه 

و سبزیجات صورت می گرفت. 

سیاست روز رشد بی رویه قیمت میوه و سبزیجات را بررسی می کند؛

گرانفروشی برای تمام فصول

 بافت بزرگترین فرش جهان به دست هنرمندان تبریزی 
و کار آفرین برتر کشور

 بزرگترین فرش جهان که به دس��ت هنرمندان فرش باف تبریزی به مس��احت 2000 متر 
مربع بافته ش��ده اس��ت در نمایشگاه فرش دس��ت بافت تبریز به نمایش گذاشته شد. این 
ف��رش 2000 مت��ر مربعی چهار تخته اس��ت که به صورت جف��ت و در ابعاد 400 و 600 

مترمربع به گونه ای بافته شده که قابلیت به هم متصل شدن را دارد.
اح��د عظی��م زاده، کارآفرین برتر کش��ور در خصوص چگونگی بافت ای��ن فرش گفت: 80 
درصد این فرش از ابریش��م و 20 درصد مابقی کرک اس��ت که طرح و نقش��ه آن را خودم 

طراحی کرده ام.
وی ب��ا اش��اره به اینکه این چهار تخت��ه فرش از یک میلی��ارد و 100 میلیون گروه ترکی 
تش��کیل ش��ده اند افزود: این فرش ها در 60 رج بافته شده و 87 رنگ در آنها به کار رفته 

و سه تن وزن دارد.
عظی��م زاده گفت: باف��ت این فرش ها که در ابعاد 20 در 30 و 20 در 20 هس��تند، هفت 
س��ال طول کش��یده و 230 اس��تاد کار و هنرمند بافنده تبریزی در دو شیف بر روی آنها 

کار کرده اند.
مدیر عامل شرکت خانه فرش عظیم افزود: این چهار تخته فرش در کنار به فرشی در ابعاد 

40 در ٥0 تبدیل شده و 2000 مترمربع زمین را مفروش می کنند.
وی با اش��اره به اینکه، تاکنون فرش��ی باالتر از 100 متر مربع در تبریز بافته نش��ده است 
گفت: این چهار تخته فرش و نقش آنها، قدرت بافت فرش در ایران را به جهانیان نمایش 

می دهد.
عظی��م زاده با بی��ان این که، ثبت این فرش گینس طی چند روز آینده انجام خواهد ش��د 
افزود: بافت یک جفت فرش در ابعاد 40 در 60 مترمربع طی چند ماه آینده در تبریز آغاز 

می شود که در ابعاد و طرح و نقشه بی نظیر خواهد بود.
Instagram:azimzadeh_ عالقه مندان برای کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند ب��ه

carpet و آدرس Websaite:azimzadeh.ir مراجعه کنند.
وی گفت: ارزش فرش دس��تبافت ایرانی مثل الماس می ماند و در طول س��الها استفاده نه 
تنها از ارزشش کاسته نمی شود، بلکه قیمت آن هر روز افزایش هم می یابد و برای صاحب 

آن یک سرمایه محسوب می شود.

ش��رکت صنعت غذایی کورش به ازای 100 
درصد ارز 4200 دریافتی، کاال وارد کشور کرده 
و اقدام به تولید و عرضه در ش��بکه توزیع نموده 

است.
ب��ه گ��زارش ایلنا از روابط عمومی ش��رکت 
صنع��ت غذایی کوروش، این ش��رکت به عنوان 
بزرگترین تولید کنن��ده روغن خوراکی مصرف 
خانوار، با تمام مش��کالت بخش خصوصی دست 
و پنجه نرم می کند و در تالش اس��ت تا باری از 
دوش مردم و دولت بردارد، اما متاسفانه به ناگاه 
با انتش��ار برخی اخبار خود را مواجه با نس��بت 
تخل��ف ارزی و ع��دم واردات کاال در قب��ال ارز 

دریافتی می بیند!
ش��رکت صنع��ت غذایی کوروش، ب��ا تولید 
محص��والت با کیفیت و س��المت مح��ور که با 
لطف و اس��تقبال ه��م میهنان عزی��ز نیز همراه 
بوده، سعی وافر داشته است تا در شرایط خاص 
تحریم های ناجوانمردانه گام هایی سازنده برای 
خدمت به جامعه بردارد. به ویژه در س��ال رونق 
تولی��د ملی ب��ار این وظیفه را بی��ش از پیش بر 

دوش خود احساس کرده است.
در س��ال ٩7 بعد از تحریم ه��ای خصمانه 
رویکرد اصلی صنعت غذایی کوروش به افزایش 
تولی��د برای کم��ک به تامین س��بد خانوار بوده 
اس��ت و تولید خود را با شرایط دشوار کنونی به 
بی��ش از 30 هزار تن در ماه افزایش داده اس��ت 
که این امر همگام با دیگر تولیدکنندگان نجیب 

این صنعت، موجب شد تا هیچ کمبودی از بابت 
کاالی اساس��ی روغن در س��بد خانوارهای عزیز 

ایرانی احساس نشود.
به همین منظور مدیرعامل این ش��رکت در 
نامه ای به معاونت محترم وزارت جهاد کشاورزی 
در امور بازرگانی و صنایع تبدیلی آورده اس��ت: 
شرکت صنعت غذایی کورش با سالها فعالیت در 
زمینه تولید و کارآفرینی تالش برای خودکفائی 
و شکوفائی اقتصادی میهن عزیز اسالمیمان را با 
وقوف به مسئولیت های اجتماعی خود به عنوان 

وظیفه اساسی این شرکت دنبال کرده است.
در ادامه این نامه بیان شده است: به منظور 
روش��ن تر کردن موضوع، الزم به توضیح است، 
ب��رای تمام ثبت    س��فارش های این ش��رکت 
که ارز دریافت کرده اس��ت، کاال وارد ش��ده که 
همگ��ی دارای ب��رگ س��بز گمرکی ب��وده و در 
س��امانه  EPL  قابل رصد و دسترس��ی اس��ت. 
ضمنا ع��دم ایفای تعهدات اعالم ش��ده در نامه 
بان��ک مرکزی به منزله ع��دم ورود کاال نبوده و 
واردکننده کاالی اساس��ی پ��س از طی فرآیند 
واردات اقدام به تکمیل پرونده و رفع تعهد ارزی 
می کند. دالیلی همچون تاخیر ثبت در س��امانه 
گمرک و انتقال اطالعات به سامانه تحت نظارت 
بانک نیز گاها منجر به تاخیر در رفع تعهدات در 

سامانه می گردد.
ب��ه گفته مدیرعامل ش��رکت صنعت غذایی 
کورش، نس��بت تخل��ف کام��ال دور از واقع و بر 

خالف انصاف اس��ت و مس��اله عدم رفع تعهد 
ارزی عمدت��اً به دلیل عدم ثبت در س��امانه ها 
بوده و ناش��ی از عدم ورود کاال به کش��ور نمی 

باشد.
الزم به ذکر است این شرکت پس از انتشار 
اخب��ار مربوط به تخل��ف ارزی یک میلیارد یورو 
به جای پرداختن ب��ه کار اصلی که همانا تامین 
کاال در شرایط تحریم، یافتن راهکارهای انتقال 
ارز و واردات ملزوم��ات تولید می باش��د توان و 
انرژی خ��ود را در جهت رفع اش��کاالت موجود 
در س��امانه ها به منظور ثبت رفع تعهدات ارزی 
متمرک��ز نموده اس��ت که در طی چن��د روز از 
ح��دود 27 میلیون یورو عدم رف��ع تعهد ارزی 
اعالم شده حدود 26 میلیون ثبت شده و مابقی 
در حال پیگیری می باش��د و در حقیقت از کل 
ارز خری��داری ش��ده برای تأمی��ن کاالها حدود 
٩٩/٥ درص��د رفع تعهد ش��ده اس��ت و بقیه در 

حال پیگیری می باشد.
ک��ورش منتص��ر در پایان نامه ارس��الی به 
معاون��ت محترم وزارت جهاد کش��اورزی تاکید 
کرده اس��ت: شایسته نیست که اطالعات به روز 
نشده و برخی س��وء برداشت ها، در ذهن مردم 
عزیزمان آن هم نسبت به شرکت های کارآفرین 
مل��ی ایج��اد دغدغ��ه و نگرانی کن��د. از همین 
رو وظیفه خود می دانیم که با ارس��ال لیس��ت 
کاالهای وارد ش��ده به کشور طبق پیوست نامه، 
نس��بت به تنویر اذهان عموم ملت شریف ایران 
اق��دام کرده و تاکید کنی��م که همچنان بر عهد 
خود به منظور تولید ب��ا کیفیت و عرضه کاالی 

ارزشمند ایرانی و ملی پایبند هستیم.

واکنش بزرگ ترین تولید کننده روغن خوراکی مصرف خانوار به یک خبر؛ 
صنعت غذایی کورش به ازای تمام ارز دریافتی، کاال وارد کشور کرده است

یک مق��ام مس��ئول در نظام  باجـه بانک��ی از انتقال بخش عمده پشـت 
ای از س��هام بانک های ادغامی به بانک عامل خبر 
داد و گف��ت: تا پایان س��ال تابلوی تمامی ش��عب 

بانک های ادغامی، یکسان خواهند شد.
محمدکاظم چقازردی از آخرین مراحل ادغام پنج 
بانک و مؤسس��ه اعتباری در بانک سپه خبر داد و 
گفت: مهمترین پروژه ای که در س��ال جاری نظام 
بانکی ب��ر روی آن متمرکز ش��ده و در رأس همه 
برنامه های ما نیز قرار گرفته است، اجرای درست، 
هدفمن��د و باتدبیر ابرپروژه ادغام اس��ت، چرا که 
چنین ادغامی در طول چهل سال پس از پیروزی 

انقالب اسالمی سابقه ندارد.
ای��ن مقام مس��ئول در نظ��ام بانکی اف��زود: حتی 
در دنی��ا نیز نمونه ای از چنین ادغامی به چش��م 

نم��ی خورد و وقتی قرار ب��ود پروژه ادغام بانک ها 
عملیاتی ش��ود آنچه که از تحقیق��ات ما از پروژه 
های جهانی ادغام در بانک ها به دس��ت آمد، تنها 
نوعی از ه��م افزایی دو بانک برای افزایش س��هم 

خود از بازار تبادالت مالی بود.
وی تصری��ح کرد: بر این اس��اس حتی مدل های 
جهانی نیز نتوانست به چنین ادغام بزرگی در نظام 
بانکی ایران کمک کن��د و بنابراین تمام پروژه ای 
که اکنون تعریف ش��ده، کامال بومی و بر پایه توان 
و تجربیات داخلی است، بنابراین شاید بتوان آن را 
اصالح ساختار نظام بانکی نیز تلقی نمود. به گفته 

چق��ازردی اگر به مصالح باالدس��تی نگاه کنیم بر 
اس��اس مقتضیاتی که در نظام بانکی احساس می 
ش��د، پروژه ادغام ش��کل گرفت و بر همین اساس 
م��ا باید وظیفه و مأموریت خود را به نحو احس��ن 

انجام دهیم.
وی با اشاره به سبقه نظامی بانک سپه خاطرنشان 
کرد: بانک س��په در ابتدای تأسیس خود به عنوان 
ی��ک بانک نظامی خدم��ت می ک��رد و بر همین 
اس��اس تنها بانکی ب��ود که مورد تحریم ش��ورای 
امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت و سایر بانک 
ها  یا تحت تحریم اوفک قرار داش��تند یا از سوی 

اتحادی��ه اروپا مورد محدودیت واقع ش��ده بودند، 
بنابرای��ن از س��ال 8٥ مورد تحریم واقع ش��د و به 
تدریج کارکرد شعب خارجی این بانک که از جمله 
ش��عب موفق ارزی با امکاناتی گسترده در خارج از 

کشور بود، فرآیند کاری خود را متوقف کردند.
چقازردی گفت: آن زمان بالغ بر 7.2 میلیارد دالر 
از چهل میلیارد دالر حجم ارزی کش��ور از س��وی 
این بانک انجام می ش��د و به دلیل اینکه شناختی 
از تحریم شورای امنیت وجود نداشت، بخش ارزی 
ما متوقف ش��د و ب��ه همین دلیل ام��روز با توجه 
به س��بقه نظامی این بانک، مقرر گردیده که سایر 

بانک ها و مؤسسات نظامی در ما ادغام شوند.
وی خاطرنشان کرد: در ادغام بانک ها، ظرفیت ها، 
تجربیات، س��رمایه ها و نیروی انسانی در کنار هم 
قرار گرفته و مس��یری تعریف می شود که با تدبیر 

و آرام��ش بدون اینکه هزینه ای بر کش��ور مترتب 
شود، این ادغام صورت گیرد.

این مقام مسئول در نظام بانکی ادامه داد: پنج ماه 
اس��ت که رسما فعالیت ادغام وارد فضای عملیاتی 
و رسمی شده است و هم اکنون پروژه ای برای ما 
تعریف شده تا بتوانیم امور مرتبط با آن را با تدبیر 
انجام دهیم که بر این اساس برای هر بانک ادغامی 
یک عضو هیئت مدیره به عنوان نماینده بانک سپه 
مأم��ور کرده ایم تا ب��ا کارکرد و رفتار این بانک ها 

آشنا شده و آنها را به سمت ادغام هدایت کنند.
چق��ازردی گفت: م��ا باید از محص��والت، خدمات، 
نیروه��ا و ظرفیت های بانک های ادغامی اطالعات 
داشتیم و به همین دلیل این افراد در هیئت مدیره 
بانک ها مأمور شده اند و البته با اقبال مدیران بانک 

های ادغامی نیز مواجه بوده ایم.  سیاست روز

تا پایان سال انجام می شود؛
یکسان سازی تمامی شعب بانک های ادغامی

بررسی ها نشان داد؛
صادرات رانتی دلیل گرانی گوشت 

درحال��ی که بر اس��اس آمار  مرکز آمار ایران تولید گوشت سبد خــانوار
قرمز در س��ال ج��اری 2٩ درصد کاه��ش یافته و 
قیمت در بازار داخلی افزایش یافته است اما تولید 

کنن��دگان و تجار به دنبال صادرات این محصول و 
تشدید قیمت ها در بازار هستند.

مرک��ز آمار ایران در آخری��ن اطالعات آماری خود 
در س��ه ماهه اول بهار میزان تولید گوش��ت قرمز 
را  68 هزار تن اعالم کرده است که طبق این آمار 
با کاهش 2٩ درصدی همراه بوده اس��ت این بدان 
معناست که در س��ه ماهه اول سال 13٩7 میزان 

تولید گوشت قرمز یکصد هزار تن بوده است.
این در حالی است که آمار ارائه شده تولید گوشت 
قرمز توسط وزارت جهادکشاورزی در سال 13٩7 
، بالغ بر 800 هزار تن بوده اس��ت؛ با این حس��اب 
در س��ه ماهه نخست  ٩7 به صورت میانگین 200 

هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید شده است.
این اختالف یکصدهزار تنی، به نحوی نشان دهنده 

کس��ری غیرقابل اغماضی اس��ت ، چرا که با وجود 
کمبود این حجم ، موج��ب پایین آمدن عرضه این 
محصول در سراسر کشور و در نتیجه افزایش قیمت 
و کاهش چشمگیر س��رانه مصرف گوشت قرمز در 
کشور شده اس��ت.  از دیدگاه دیگر در برنامه ششم  
میزان سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور برای هر 
نفر 12 کیلوگرم در نظر گرفته شده است یعنی برای 

جمعیت هشتاد میلیونی ایران میزان مصرف ساالنه 
باید چیزی حدود ٩60 هزار تن باش��د یعنی هر سه 

ماه 240 هزارتن گوشت قرمز در کشور نیاز است.
 به نظر می رسد که آمار وزارت جهاد کشاورزی که 
باالتر اس��ت مرجع تصمیم گیری برای تنظیم بازار 
شده است و قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در بازار 

به بیش از صد هزار تومان قیمت دارد. تسنیم


